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Úvod 

Každá obchodní společnost se za svého trvání zabývá otázkou vlastního financování. 

Jednou z možností financování je i čerpání cizích zdrojů, typicky pomocí úvěru. Zvláštní 

typ takového úvěru, který je však stále častější u začínajících společností založených za 

účelem podnikání v oblasti moderních technologií, je konvertibilní úvěr. Smlouva 

o konvertibilním úvěru je specifická tím, že je v ní dána jiná možnost zániku závazku ze 

smlouvy – úvěrující má právo namísto splacení úvěru požadovat nabytí podílu na 

úvěrované společnosti. V případě uplatnění tohoto nároku dojde ke směně (konverzi) 

poskytnutého úvěru na podíl a z věřitele se tak stane společník úvěrované společnosti.  

V době psaní této práce zatím v České republice nebyla publikována žádná 

akademická práce, která by se věnovala výhradně tématu konvertibilního úvěru. Je však 

potřeba zdůraznit, že tomuto opomenutí v rovině teoretické nikterak neodpovídá stav 

praxe – konvertibilní úvěr je legitimní a obvyklý způsob financování společností po celém 

světě.1 Z tohoto důvodu autor při psaní této práce vychází zejména ze zahraničních 

a internetových zdrojů.2  

Autor této práce si klade za cíl zkoumat podstatné náležitosti smlouvy 

o konvertibilním úvěru. Současně je porovnávána smlouva o konvertibilním úvěru se 

smlouvou o úvěru jako pojmenovanou smlouvou dle občanského zákoníku. Dále autor 

této práce analyzuje typická vedlejší ujednání smlouvy o konvertibilním úvěru a jejich 

dopady pro obě smluvní strany.  

Výzkumná otázka této práce zní: Jaká jsou specifika smlouvy o konvertibilním 

úvěru? Vedle této základní výzkumné otázky autor také hodnotí dopad jednotlivých 

ujednání smlouvy o konvertibilním úvěru na postavení smluvních stran. K zodpovězení 

výzkumné otázky je využívána analytická metoda, kdy autor analyzuje jednotlivé části 

smlouvy o konvertibilním úvěru s cílem odhalit jejich vzájemné vztahy.  

V první kapitole této diplomové práce autor nejprve vymezuje společnost 

založenou za účelem podnikání v oblasti moderních technologiích a popisuje možnost 

jejího financování. 

 
1 Podle analýzy advokátní kanceláře Fenwick & West LLP bylo jen v roce 2019 uzavřeno přes 100 smluv 

o konvertibilním úvěru a průměrná výše poskytnutého úvěru činila 1,58 milionu USD. Analýza těchto 

smluv je dostupná z: https://www.jdsupra.com/legalnews/convertible-debt-terms-survey-of-market-

17657/. 
2 Vzhledem k tomu, že ve Spojených státech amerických je konvertibilní úvěr a celkově právní úprava 

venture kapitálových investic poměrně důkladně analyzována, čerpal autor zejména ze zdrojů 

publikovaných v zahraničních právnických periodicích jako např. NYU Journal of Law and Business. 
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Ve druhé kapitole pojednává autor o úvěru jako způsobu dluhového financování 

a následně zkoumá jednotlivé náležitosti smlouvy o úvěru dle občanského zákoníku 

a porovnává je se specifiky smlouvy o konvertibilním úvěru.  

Ve třetí kapitole této práce autor analyzuje právní titul úvěrujícího k nabytí podílu 

na úvěrované společnosti a současně se zabývá otázkou, zda lze posílit právní pozici 

úvěrujícího při nabývání podílu.  

Ve čtvrté kapitole autor představuje tři základní metody, jakými může být určena 

výše nabývaného podílu úvěrujícího. Dále jsou vymezeny instituty slevy z ceny 

nabývaného podílu a limitace ocenění jmění úvěrované společnosti. 

V poslední kapitole diplomové práce autor analyzuje tři typická vedlejší ujednání 

smlouvy o konvertibilním úvěru, a to likvidační preferenci, likvidační přebytek a ochranu 

proti ředění podílu.  
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1 Společnost založená za účelem podnikání v oblasti moderních 

technologií a alternativy jejího financování 

1.1  Startup a jeho definice 

Globálně užívané označení pro společnosti založené za účelem podnikání v oblasti 

moderních technologií je startup. Startup můžeme charakterizovat jako rychle se 

rozrůstající společnost existující méně než 5 let zaměřenou na tvorbu, zlepšování 

a rozšiřování škálovatelných a inovativních technologických produktů.3 Slovník 

univerzity v Cambridge definuje startup jako „právě založený podnikatelský subjekt“.4 

Soukromoprávní legální definice startupu v České republice ani v zahraničí prozatím 

není. Startup není zvláštní formou obchodní korporace a proto neexistuje důvod, proč by 

nemohl být založen ve formě existující zákonné formy obchodní společnosti.  

Jinak je tomu v případě práva finančního, resp. daňového, jež v některých 

jurisdikcích pojem startupu zakotvuje a to pro účely státních dotací, podpor či jiných 

intervenčních programů. V takovém případě dává legální definice startupu smysl – pokud 

se stát rozhodne finančně podpořit své začínající podnikatele vytvářející inovativní 

produkty, musí je nejprve zákonodárce pregnantně definovat tak, aby bylo jasné, komu 

podpora náleží.  

Příkladem takové definice je oznámení ministerstva průmyslu a obchodu Indické 

republiky ze dne 11. dubna 2018, které pro účely osvobození od daně z příjmu definuje 

startup jako společnost založenou a existující po dobu maximálně sedmi let ve formě 

sdružení nebo společnosti s ručením omezeným jejíž obrat po žádný rok dosavadní 

existence nepřekročil částku 250.000.000 indických rupií (přibližně 80.000.000 Kč) 

a která je zaměřena na inovaci, vývoj a zlepšení produktů či služeb, případně má potenciál 

vytvořit mnoho pracovních míst a velký kapitál.5 

Na území Evropské unie vymezil startupy pro daňové účely a obecně státní 

podporu také italský zákonodárce v předpise označovaném jako Startupový zákon 

(Italian Startup Act).6 Italský zákon ve svém článku 25 stanoví celkem 6 základních 

podmínek, které společnost musí splňovat aby mohla být označena za startup a požívat 

 
3 European Startup Network [online]. 2019 [cit. 23.10.2020]. Dostupné z: 

https://europeanstartupnetwork.eu/. 
4 Cambridge Dictionary [online]. 2020 [cit. 23.10.2020]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/. 
5 Oznámení Ministerstva průmyslu a obchodu Indické republiky č. 364(e) [online]. 2018 [cit. 24.10.2020]. 

Dostupné z: https://dipp.gov.in/sites/default/files/Startup_Notification11April2018_0.pdf. 
6 Zákon č. 179 ze dne 18. října 2012, dostupný z: https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=. Shrnutí předpisu v angličtině je dostupné z: 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Executive%20summary%20ISA%2007_2019.pdf. 
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výhody tímto zákonem pro startupy určené. Společnost musí existovat méně než 5 let, 

sídlit v Itálii, nebo jiném členském státě Evropské unie, její roční obrat nesmí přesáhnout 

5 milionů euro, v minulosti nerozdělovala svůj zisk, nevznikla v důsledku fúze, odštěpení 

ani není odštěpným závodem a jejím účelem je vývoj, produkce nebo uvedení do oběhu 

inovativních, výhradně technologických produktů či služeb.7  

Jak je z výše uvedeného patrné, pro startup jsou charakteristické tři 

znaky: 1) společnost existuje po krátkou dobu (zpravidla do pěti let), 2) společnost má 

nízký vlastní kapitál,8 3) společnost vyvíjí unikátní produkt či službu v oblasti moderních 

technologií. 

V souvislosti se třetím znakem, tedy vývojem inovativního produktu, je potřeba 

zmínit riziko všech startupů. Až 67 % všech založených společnosti v Evropské unii do 

5 let od založení ukončí svou činnost.9 Startup, jako společnost s nízkým vlastním 

kapitálem a přitom s nutností vysokých nákladů na vývoj svého produktu, bude 

pravděpodobně dosahovat ještě vyšší míry rizika zániku. 

 Nízký vlastní kapitál a vývoj unikátní technologie jsou dva protipóly, ze kterých 

dříve či později vzejde potřeba financování podnikatelské činnosti z cizích zdrojů. 

V případě, že společnost nenajde dostatečný kapitál, je vysoce pravděpodobné, že bude 

nucena ukončit svou podnikatelskou činnost. Pro startup je tedy nezbytně nutné získat 

relativně brzy po svém založení peněžní prostředky k úspěšné realizaci svého záměru. 

Vzhledem k tomuto faktu autor svou práci zaměřuje na jeden ze způsobu financování 

startupu – konvertibilní úvěr.  

1.2 Startupy v České republice 

V České republice je startup obvykle zakládán ve formě společnosti s ručením omezeným 

(dále také jen „SRO“).10 11 Důvody volby této formy korporace jsou ryze pragmatické. 

Založení společnosti s ručením omezeným vyžaduje pouze nízké počáteční náklady 

a současně zakotvuje omezené ručení společníků ve smyslu § 132 ZOK, tedy solidární 

 
7 Zákon dále stanoví další podmínky v otázkách zaměstnávání osob, průmyslového vlastnictví a výdajů 

určených na vývoj. Jejich detailní popis však není účelný pro tuto práci. 
8 Vlastním kapitálem jsou finanční zdroje startupu, které může využit k rozvoji svého podnikání a které 

jsou v účetnictví vedeny na straně pasiv. Vlastní kapitál legislativně vymezuje příloha č. 1 bod A vyhlášky 

č. 500/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Do vlastního 

kapitálu patří zejména základní kapitál, ážio, kapitálové fondy a výsledek hospodaření minulých let.  
9 Eurostat. Statistika demografie obchodních společnosti v EU [online]. 2020 [cit. 24.10.2020]. Dostupné 

z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Business_demography_statistics.  
10 Dle § 132 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) (dále jen „ZOK“).  
11 Příkladem takových společností je například společnost Kiwi.com, s.r.o. nebo ProductBoard s.r.o. 
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ručení společníků pouze do výše nesplněné vkladové povinnosti. Jedná se tak o obchodní 

korporaci, jež nese prvky kapitálové i osobní společnosti, avšak prvky kapitálové 

převažují.12 Nízké kapitálové požadavky můžeme v souvislosti se společností s ručením 

omezeným spatřovat ve dvou rovinách. Jednak jde o nízké náklady na samotné založení 

obchodní korporace, kdy je založení společnosti s ručením omezeným za určitých 

podmínek zcela osvobozeno od soudního poplatku za zápis nově vzniklé společnosti do 

obchodního rejstříku.13 Dále lze spatřovat nízké kapitálové požadavky na založení 

společnosti s ručením omezeným v otázce minimální výše vkladu společníka, kdy § 142 

ZOK stanoví minimální výši vkladu společníka na 1 Kč. Zde je potřeba podotknout, že 

startup není obvykle zakládán jako jednočlenná společnost, nýbrž jde obvykle o sdružení 

dvou až tří zakladatelů.  

Tyto vlastnosti společnosti s ručením omezeným jsou zcela v souladu 

s požadavky zakladatelů startupu. Zakladatelé startupu obvykle nedisponují prostředky 

pro splacení vyššího základního kapitálu akciové společnosti.14 Současně lze 

předpokládat, že zakladatelé startupu se při založení SRO spokojí se společenskou 

smlouvu obsahující pouze zákonné náležitosti. Omezené ručení společníků je jistě 

zásadním požadavkem všech zakladatelů startupu, kteří by si měli být vědomi zvýšeného 

rizika podnikání v oblasti moderních technologií (viz výše statistika Eurostat). Zákon 

o obchodních korporacích v ustanovení § 132 omezuje ručení společníků tak, že 

společníci ručí za dluhy společnosti společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili 

vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli 

věřitelem vyzváni k plnění. Pro řádné oddělení dopadů podnikání na majetek zakládaného 

startupu a samotných zakladatelů je tedy nutné, aby všichni zakladatelé zcela splnili svou 

vkladovou povinnost a tuto skutečnost zapsali do obchodního rejstříku. V takovém 

případě omezené ručení společníků v rámci SRO dostatečně eliminuje obavy zakladatelů 

o dopadech podnikání na jejich vlastní majetek. 

Naopak v zahraničí, zejména v USA, je běžně využívána i pro startup forma 

akciové společnosti (typicky forma Inc.) a to zejména z důvodu relativně častého 

 
12 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ Ivana, PELIKÁNOVÁ Irena a kol. Právo obchodních korporací. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 287.  
13 Podle § 11 odst. 8 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, se od poplatku za zápis 

skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem osvobozuje zápis o zakladatelském právním jednání 

společnosti s ručením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem 

a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého má vkladová povinnost být splněna splacením 

v penězích. 
14 Výše základního kapitálu akciové společnosti činí minimálně 2.000.000 Kč nebo 80.000 EUR, viz § 246 

odst. 2 ZOK. 
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následného vstupu korporací na burzu.15 V tuzemsku je však kótování společností na 

burze spíše výjimečnou záležitostí a proto není důvod, aby si zakladatelé volili 

nákladnější formu obchodní korporace. Je však již nyní potřeba zdůraznit, že pro účely 

konvertibilního úvěru by v některých případech byla akciová vhodnější volbou, jak autor 

vysvětluje dále v této práci (srov. kapitolu 4.1 o slevě z ceny nabývaného podílu). 

Vzhledem k tomu, že v České republice je startup typicky zakládán ve formě společnosti 

s ručením omezeným, zaměřuje autor tuto práci na financování startupů založených právě 

v této formě.  

1.3 Financování startupu 

Jak již autor uvedl výše, ve většině případů je vývoj technologického produktu vysoce 

nákladný. Současně s ohledem na nízké finanční zázemí zakladatelů startupu nastoupí 

dříve či později nutnost zajištění financování subjektem stojícím mimo společnost. 

Startup však obvykle nemá možnost získat financování od tradičních institucí 

poskytujících úvěry (typicky bank). Je tomu tak proto, že startup obvykle ve fázi vývoje 

produktu ještě nemá vybudované zákaznické portfolio ani doložitelné účetní podklady 

svědčící o ekonomické stabilitě (či růstu) startupu. Banka, jako instituce podléhající 

zákonné i vnitřní regulaci, zpravidla není ochotna poskytnout startupu úvěr. Takové 

poskytnutí by mohlo být v rozporu se systémem řízení rizik v bance.16 17 Vzhledem 

k tomu musí společníci hledat jiné způsoby financování svého projektu.  

Obecně lze hodnotit jakoukoliv investici do společnosti, která zatím nemá 

dokončený produkt a pro jeho další vývoj nemá dostatečné finanční prostředky, jako 

velmi rizikovou. Běžní (institucionální) investoři nejsou obvykle ochotni takové riziko 

přijmout. Na financování takovýchto rizikových společnosti (startupů) se však zaměřují 

jiné typy investorů, a to tzv. andělští investoři (business angels) a fondy rizikového 

kapitálu (venture capital).  

 
15 Například Uber Technologies Inc. nebo Airbnb Inc.  
16 Ustanovení § 8b odst. 1 písm. b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, stanoví povinnost banky zřídit systém 

řízení rizik. Povinné náležitosti tohoto systému pak upravuje hlava II vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu 

činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.  
17 Pro účely této práce není účelné podrobně zkoumat povinnosti bank při poskytování úvěrů začínajícím 

rizikovým společnostem. Obecný postoj bank k financování startupů popsal František Bouc z tiskového 

centra České spořitelny takto: „Zástupci všech oslovených bank se shodují, že startupy představují výrazně 

odlišný typ firem v porovnání s jinými podniky. Pro banky je klíčové ověřit si podnikatelskou historii 

žadatelů o úvěr, respektive životaschopnost projektů, s jejichž financováním mají pomoci. V případě 

startupů je takový credit scoring velmi obtížný, protože se často jedná o inovativní projekty iniciované 

žadateli, kteří v mnohých případech ani výraznou podnikatelskou historii nemají.“ Dostupné z: 

https://www.businessinfo.cz/clanky/financovani-startupu-se-v-cesku-zlepsuje-banky-zacinaji-byt-

vstricnejsi/. 
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Andělští investoři jsou obvykle bývalí podnikatelé, kteří úspěšně prodali svou 

společnost či působili jako vysoce postavení manažeři a kteří nyní disponují volným 

majetkem k investování přesahujícím částku 1 milion USD.18 V literatuře bývají 

označování jako jednotlivci s vysokým jměním (high-net worth individuals).19 Andělští 

investoři investují zpravidla nižší částky než fondy rizikového kapitálu, průměrná výše 

investice se pohybuje mezi 200.000 Kč až 2.000.000 Kč.20 Obvykle investují do startupů 

podnikajících v odvětví, která jim jsou blízká s ohledem na jejich podnikatelskou 

minulost a zkušenosti. Díky tomu mohu andělští investoři poskytnout startupu nejen 

potřebné finanční prostředky, ale také další obchodní kontakty a rady ohledně podnikání. 

Andělští investoři se obvykle sdružují do tzv. syndikátů, jejichž účelem je zejména sdílení 

znalostí, využívání úspor z rozsahu (typicky rozložením nákladů na právní služby spojené 

s investicí mezi více investorů), vyhledávání nových investičních příležitostí a společně 

alokování peněžních prostředků.21 Historicky prvním syndikátem zaměřeným na 

investice do technologických společnost je americký syndikát Band of Angels,22 v České 

republice je příkladem andělského syndikátu Czech Business Angel Association (CBAA). 

Cílem andělských investorů je poskytnout startupu peněžní prostředky ve velmi rané fázi 

jeho podnikání, které mají za cíl umožnit další růst startupu. Proto jsou někdy tyto 

investice označovány jako semínka (seed investment), ze kterých může vyrůst úspěšná 

společnost.23 

Fondy rizikového kapitálu se vyznačují tím, že jejich investiční portfolio je 

složené výhradně z vysoce rizikových investic, které však mohou přinést vysoký zisk 

(high-risk high-reward concept).24 Brouwer a Hendrix definují fond rizikového kapitálu 

jako profesionálně řízený fond prostředků, které jsou investovány do podílů soukromých 

 
18 SCHMIDT, Daniel. Entrepreneur’s Choice Between Venture Capitalist and Business Angel for Start-Up 

Financing [online]. Hamburg, Germany: Anchor, 2014, s. 7 [cit. 03.04.2021]. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=773126&lang=cs&site=ehost-

live. 
19 Tamtéž s. 7. Dále např. FRIAS, Kellilynn M., Deidre L. POPOVICH, Dale F. DUHAN a Robert F. 

LUSCH. Perceived Market Risk in New Ventures: A Study of Early-Phase Business Angel Investment 

Screening. Journal of Macromarketing [online]. 2020, 40(3), s. 340 [cit. 03.04.2021]. Dostupné z: 

doi:10.1177/0276146720926637. 
20 SCHMIDT, Daniel (2014), pozn.18, s. 7. 
21 Tamtéž, s. 8.  
22 Syndikát byl založen v roce 1994 a poskytl investici více než 400 společnostem. Údaje o činnosti 

syndikátu jsou dostupné z: https://www.bandangels.com. 
23 Viz např. popis andělského investování na stránkách syndikátu CBAA: „Tyto investice probíhají obvykle 

v expanzní fázi života společnosti (tzv. seed), čímž umožňují zainvestovaným společnostem získat lepší 

cash flow, které potřebují k pozdějším fázím technického vývoje nebo k tomu, aby se dostaly na trh.“ 
24 KUMAR, Raj, SHARMA, Manu. Venture capital investments [online]. Mathura Road: SAGE 

Publications Pvt, 2020, s. 2 [cit. 21.03.2021]. Dostupné také z: https://ezdroje.cuni.cz/?id=591. 
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podniků v různých fázích jejich vývoje.25 Činnost fondů rizikového kapitálu definuje bod 

1 preambule nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu jako „poskytování 

financí podnikům, které jsou obecně velmi malé, jsou v prvotních stádiích korporátní 

existence a vykazují velký potenciál pro růst a expanzi“.26 Uvedené nařízení definuje 

zvláštní typ fondu – kvalifikovaný fond rizikového kapitálu (EuVECA), který je povinen 

investovat alespoň 70 % z celkových vkladů od investorů do kvalifikovaných investic.27 

Kvalifikovanou investicí se mimo jiné rozumí investice do podniku, který nebyl přijat 

k obchodování na regulovaném trhu, zaměstnává méně než 250 osob a jeho roční obrat 

nepřesahuje 50 milionů EUR.28 Ne každý fond rizikového kapitálu je kvalifikovaným 

fondem ve smyslu Nařízení EuVECA. Nařízení však trefně popisuje podniky, do kterých 

obvykle investoři hodlají (resp. v případě nařízení jsou povinni) alokovat peněžní 

prostředky.  

Lze tedy shrnout, že fondy rizikového kapitálu cíleně poskytují své finanční 

prostředky podnikatelským subjektům, u nichž existuje vysoké riziko neúspěchu. Takové 

riziko investoři podstupují z prostého důvodu – očekávají podstatně vyšší výnos než 

z jiných investic. Oproti nim andělští investoři poskytují své peněžní prostředky stejným 

subjektům, avšak ještě v dřívější fázi jejich podnikání a obvykle v nižším objemu, než 

následně fondy rizikového kapitálu.  

Pro financování startupů pak fondy rizikového kapitálu v praxi obvykle využívají dvě 

základní metody: podílové financování a dluhové financování (prostřednictvím 

konvertibilního úvěru).  

1.3.1  Podílové financování 

Prvním způsobem financování startupu je podílové financování (equity financing). Jedná 

se o takový způsob financování, kdy investor výměnou za svou investici nabývá podíl na 

startupu.29 Podílové financování lze vymezit jako proces získávání kapitálu skrze prodej 

podílu.30 Investor má zájem nabýt podíl na startupu z jednoduchého důvodu – věří, že 

 
25 BROUWER, Maria, HENDRIX, Bart. Two Worlds of Venture Capital: What Happened to U.S. and 

Dutch Early Stage Investment? Small Business Economics 10, no. 4, s. 333. [online]. [cit. 03.04.2021]. 

Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/40228959. 
26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech 

rizikového kapitálu (dále také jen „Nařízení o EuVECA“). 
27 Článek 3 písm. b) Nařízení EuVECA. 
28 Článek 3 písm. d) Nařízeni EuVECA. 
29 PREUSS, Matt. Debt vs Equity Financing [online]. 2020 [cit. 03.04.2021]. Dostupné z: 

https://visible.vc/blog/debt-vs-equity-financing/#what-is-equity-financing. 
30 Tamtéž. 
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hodnota tohoto podílu se v budoucnu zvýší a investor jej bude schopen prodat třetí osobě 

za vyšší cenu.  

V případě podílového financování nevzniká investorovi pohledávka proti 

startupu. To je pro startup zásadní výhoda a rozdíl oproti úvěrovému financování, kdy je 

startup povinen poskytnuté peněžní prostředky po sjednané době splatit (ledaže dojde 

k jeho konverzi, viz další kapitoly této práce). Při podílovém financování dojde k nabytí 

podílu na společnosti a nadále vůči sobě investor a startup nemají vzájemné pohledávky. 

Je nutné si uvědomit, že podílové financování je vhodným způsobem investice až 

v momentě, kdy společnost má již vyvinutý vlastní produkt, existující zákaznické 

portfolio a dosahuje určitého obratu. Je tomu tak z toho důvodu, že při podílovém 

financování investor nabývá podíl na společnosti a za tento podíl musí poskytnout plnění 

v určité výši. Při podílovém financování nabývá typicky investor podíl na společnost na 

základě zvýšení základního kapitálu společnost s tím, že nový investor převezme 

vkladovou povinnost. Přitom je nutné určit výši vkladu investora a případné vkladové 

ážio investora (v souhrnu tedy emisní kurs)31. Určení emisního kursu bez znalosti (či 

existence) výše uvedených ekonomických ukazatelů by pro obě strany bylo velmi složité. 

Případné pochybení v určení výše emisního kursu se může v budoucnu ukázat jako velmi 

zásadní. Investor může velmi snadno poskytnout společnosti několikanásobně vyšší vklad 

za jím získaný podíl, než odpovídá jeho skutečné hodnotě, pokud se ukáže, že produkt, 

který společnost vyvíjí nebude řádně fungovat nebo si nenajde své zákazníky. Stejně tak 

financovaný startup může obdržet příliš nízký vklad od investora. Je totiž možné, že 

produkt startupu bude natolik úspěšný, že emisní kurs se v budoucnu ukáže jako extrémně 

podhodnocený.32  

Je tedy zřejmé, že do určité doby (kterou nelze zobecnit pro všechny společnosti, 

ale lze ji chápat jako okamžik vybudování produktu a stabilního množství zákazníků), 

nemá ani společnost ani investor zájem na podílovém financování. Strany totiž nejsou 

schopny určit ocenění jmění (hodnotu)33 společnosti a každá z nich se může důvodně 

obávat, že by se uzavření investiční smlouvy mohlo v budoucnu ukázat jako značně 

nevýhodné. Právě s ohledem na tuto obavu se v brzkých fázích podnikání kloní startupy 

 
31 Podle § 15 odst. 4 ZOK se emisním kursem rozumí vklad a případné vkladové ážio. 
32 FONG CHUN CHEONG, Steve. Equity Financing and Debt Financing [online]. 2015 [cit. 04.04.2021]. 

Dostupné z: http://www.hkiaat.org/e-newsletter/Apr-15/technical_article/PBEII.pdf. 
33 Jmění společnosti tvoří souhrn jejího majetku a dluhů ve smyslu § 495 občanského zákoníku. V praxi je 

takové ocenění jmění společnosti označováno jako hodnota společnosti, které pro srozumitelnost používá 

v textu i autor práce. 
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a jejich investoři k dluhovému způsobu financování, tedy konvertibilnímu úvěru. Ten 

poskytuje oběma stranám nezanedbatelnou výhodu, kterou je možnost určení hodnoty 

společnosti (a tedy i nabývaného podílu) až v budoucnu s příchodem dalšího investora.  

1.3.2 Dluhové financování 

Druhý ze způsobů financování startupů je dluhové financování prostřednictvím 

konvertibilního úvěru (convertible loan), který je také předmětem zkoumání této 

diplomové práce. 

Obecně spočívá dluhové financování na tom principu, že investor poskytne 

společnosti peněžní prostředky jako úvěr, který musí společnost ve sjednané době splatit. 

Ziskem investora je v takovém případě sjednaný úrok.34 V případě investice do startupu 

si je však úvěrující dobře vědom skutečnosti, že hodnota startupu se může v budoucnu 

násobně zvýšit. Zisk, který by úvěrující získal na základě sjednaného úroku, by tak vůbec 

neodpovídal případnému zisku investora v případě podílového financování. Z toho 

důvodu si investor chce vyhradit právo, aby na místo splacení úvěru došlo k jeho 

převedení (konverzi) na podíl ve startupu.  

Konvertibilní úvěr je smlouvou o úvěru ve smyslu § 2395 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník nebo OZ). Ve smlouvě si 

však strany ujednají, že namísto obvyklého práva na vrácení poskytnutých peněžních 

prostředků může úvěrující nabýt podíl na úvěrované osobě. Je tedy dána možnost, aby se 

z věřitele stal společník úvěrované společnosti. 

Financování startupu prostřednictvím konvertibilního úvěru má oproti 

podílovému financování několik zásadních výhod. V první řadě nemusí investor určit 

hodnotu společnosti. Jak již bylo uvedeno výše, ocenění společnosti může být zejména 

v začátcích podnikání velmi náročné. Smlouva o konvertibilním úvěru umožňuje 

financování startupu bez nutnosti určení jeho hodnoty.35 Druhou podstatnou výhodou je, 

že financování startupu skrze smlouvu o konvertibilním úvěru je pro obě strany mnohem 

méně nákladné. Financování je poskytnuto na základě jediného právního jednání 

(smlouvy o konvertibilním úvěru), což podstatně snižuje náklady na právní zastoupení.  

Pro investora navíc přináší dluhové financování výhodu v tom, že vystupuje vůči 

startupu jako věřitel, nikoliv jako její společník. V případě, že by se společnost ocitla 

 
34 PLÍVA, Stanislav. Smlouva o úvěru. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 
35 MAVERICKS advokáti s.r.o. STARTUP LEGAL CLINIC: konvertibilní úvěr [online]. 2020 [cit. 

04.04.2021]. Dostupné z: https://www.mavericks.legal/startup_legalclinic-konvertibilni-uver/. 
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v úpadku,36 může investor přihlásit svou pohledávku v rámci insolvenčního řízení a jeho 

uspokojení z výtěžku bude pravděpodobně vyšší, než pokud by měl být uspokojen jako 

společník startupu. Vedle toho se může investor rozhodnout, že nemá zájem na nabytí 

podílu na úvěrované společnosti a bude vyžadovat vrácení poskytnutých peněžních 

prostředků včetně sjednaného úroku.  

Na první pohled působí tento způsob financování pro úvěrujícího (investora) 

velice výhodně, téměř nemá co ztratit. V budoucnu získá úvěrující své poskytnuté 

peněžní prostředky zvýšené o sjednaný úrok, nebo nabude podíl na úvěrované společnosti 

(který může v době nabytí mít hodnotu násobně převyšující poskytnutý úvěr). Je však 

potřeba připomenout již výše uvedenou náchylnost startupů k úpadku. Je tedy nutné 

zdůraznit, že poskytnutím konvertibilního úvěru na sebe investor přejímá velké riziko 

ztráty svých investovaných prostředků. 

Lze tedy shrnout, že konvertibilní úvěr je vhodný způsob financování startupu 

v případě, že společnost prozatím není dostatečně etablovaná na trhu, nemá dokončený 

svůj produkt ani velké množství zákazníků. Ani jedna ze stran není v takovém okamžiku 

schopna určit hodnotu společnosti (a tedy ani hodnotu nabývaného podílu). V takovém 

případě se jeví užitečné odložit ocenění společnosti do budoucna, kdy strany 

předpokládají existenci ukazatelů sloužících pro určení hodnoty celé společnosti a tím 

i nabývaného podílu. 

Smlouva o konvertibilním úvěru nese znaky obvyklé smlouvy o úvěru až do 

okamžiku, kdy nastane splatnost úvěru či nastane sjednaná právní skutečnost, která 

způsobí povinnou konverzi úvěru na podíl (blíže kapitola 3.4 této práce). Avšak 

v momentě splatnosti úvěru dochází k zásadnímu rozdílu – úvěrující je oprávněn učinit 

volbu mezi vrácením peněžních prostředků, či nabytím podílu na úvěrovaném. Druhá 

možnost, tedy nabytí podílu na úvěrovaném, s sebou nese řadu dalších otázek. Je nutné 

zkoumat jak velký podíl úvěrující získá, zda je nabytí podílu vynutitelné apod. Autor tyto 

dílčí otázky zkoumá v následujících pasážích této práce.  

Před zkoumáním procesu nabývání podílu je však nutné pojednat i o samotném 

poskytnutí peněžních prostředků. Smlouva o konvertibilním úvěru totiž vykazuje určitá 

specifika už při poskytnutí úvěru, jelikož obě strany již při uzavření předpokládají jako 

alespoň možnou skutečnost, že úvěrující bude namísto vrácení peněžních prostředků 

požadovat nabytí podílu na úvěrovaném.  

 
36 Ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 
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2 Úvěr 

Autor v této kapitole zkoumá jednotlivé atributy úvěru, jakožto dočasného poskytnutí 

peněžních prostředků.37 Níže uvedené náležitosti jsou nedílnou součástí smlouvy 

o konvertibilním úvěru a jako takové vykazují určitá specifika vůči zákonné úpravě dle 

občanského zákoníku. 

Smlouva o konvertibilním úvěru v praxi vždy nabývá podoby buď zápůjčky (pak 

konvertibilní zápůjčka) nebo úvěru (konvertibilní úvěr). Podstatným rozdílem obou 

smluvních typů je, že smlouva o úvěru je konsenzuální smlouvou, k jejímuž vzniku stačí 

konsenzus stran.38 Oproti tomu smlouva o zápůjčce je smlouvou reálnou39 a k jejímu 

vzniku je potřeba ještě další právní skutečnosti, tedy přenechání předmětu zápůjčky. 

V případě, že se strany pouze dohodnou na obsahu smlouvy o zápůjčce, není taková 

uzavřena a zapůjčiteli nevzniká povinnost přenechat finanční prostředky druhé smluvní 

straně.40  

Z pohledu startupu (jako subjektu, který má deficit peněžních prostředků) se jeví 

výhodnější uzavřít smlouvu o úvěru, která zavazuje investora k poskytnutí finančních 

prostředků již od okamžiku dohody o obsahu smlouvy.  

Současně je nutné uvést, že smlouva o úvěru je svými definičními znaky 

přiléhavější záměru stran. Je tomu tak z toho důvodu, že zákonná úprava smlouvy o úvěru 

definuje úvěr jako závazek úvěrujícího, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v 

jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté 

peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.41 Občanský zákoník tedy výslovně stanoví, že 

předmětem úvěru jsou výhradně peněžní prostředky. Stejně tak je tomu i v případě 

startupu, který má zájem získat od investora pouze peníze, nikoliv jinou zastupitelnou 

věc. Dále zákon výslovně počítá s možností stanovit účel, na který úvěrovaný může 

peněžní prostředky využít.42  

Oproti tomu smlouvou o zápůjčce může zapůjčitel přenechat vydlužiteli jakoukoli 

zastupitelnou věc, nikoliv jen peníze. Dále při zápůjčce zákon pouze dispozitivně stanoví 

možnost sjednat úroky, nejedná se o podstatnou náležitost smlouvy. V poslední řadě 

 
37 Takto definuje úvěr také § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.  
38 Obdobně ELEK, Štefan. In: LAVICKÝ, Petr.. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 690.  
39 K povaze zápůjčky jako reálného kontraktu například HOLUB, Miloš. Reálné nebo konsensuální? 

Několik poznámek k „Úvaze o procesu vytváření smluv a jejich vzniku“ B. Vršinského. Bulletin advokacie, 

2004, č. 3, s. 58. 
40 ELEK, Štefan (2014), pozn. 38, s. 659. 
41 Viz ustanovení § 2395 OZ. 
42 Srov. ustanovení § 2400 OZ. 
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zákonná úprava zápůjčky výslovně neupravuje účelovost zápůjčky, byť samozřejmě není 

takové ujednání vyloučeno. 

Dle názoru autora je tedy zákonná úprava smlouvy o úvěru zásadně bližší záměru 

investora a startupu. Smlouva o konvertibilním úvěru výslovně naplňuje všechny znaky 

úvěru až na zřejmou odchylku – úvěrující je oprávněn požadovat vrácení poskytnutých 

prostředků včetně úroku, nebo je oprávněn získat podíl na úvěrovaném. Tato odchylka je 

esenciální, odlišuje totiž konvertibilní úvěr od běžného úvěru. 

Vzhledem k výše uvedenému považuje autor za vhodné zkoumat v této práci 

jednotlivé podstatné náležitosti smlouvy o úvěru dle OZ. Není však nijak vyloučeno, aby 

si strany v konkrétním případě sjednaly smlouvu o konvertibilní zápůjčce. Obsah 

smlouvy o zápůjčce však bude prakticky zcela odpovídat obsahu smlouvy o úvěru, 

odlišujícím prvkem bude tedy pouze formální označení smlouvy. 

2.1 Strany smlouvy o úvěru 

Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.) definoval strany smlouvy o úvěru v § 497 jako 

věřitele a dlužníka. Taková definice však nebyla přesná a neodpovídala skutečnému 

obsahu závazku.43  

Před samotným poskytnutím úvěru je postavení stran takové, že dlužník je 

věřitelem, který má pohledávku na poskytnutí úvěru proti úvěrujícímu. Po poskytnutí 

úvěru je zřejmé a nepochybné, že se situace obrací a tedy je to úvěrující, který stojí 

v postavení věřitele a má pohledávku proti úvěrovanému (dlužníkovi) na zaplacení 

poskytnutého úvěru. Dále je nutné uvažovat zákonem stanovenou možnost, aby 

úvěrovaný nečerpal celou výši úvěru najednou. V takovém případě setrvává závazek 

úvěrujícího poskytnout úvěrovanému peněžní prostředky do sjednané částky, musí tedy 

tyto prostředky pro úvěrovaného držet, rezervovat. Pokud úvěrovaný nenačerpal celou 

výši sjednaného úvěru najednou, má právo zbývající částku dále kdykoliv čerpat a tedy 

má pohledávku proti úvěrujícímu. V takové situaci vystupuje úvěrovaný jako věřitel 

a úvěrující jako dlužník. O nesprávnosti, resp. nepřesnosti jazykového znění panovala 

shoda v tehdejší doktríně.44 Občanský zákoník s účinností od 1. ledna 2014 označuje 

strany smlouvy o úvěru jako úvěrujícího a úvěrovaného, čímž výše uvedenou 

problematiku vyřešil.  

 
43 Srov. BÁNYAIOVÁ, Alena. In: DVOŘÁK, Jan, FIALA Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1497. 
44 Např. MAREK, Karel. Obchodněprávní smlouvy, 5. aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 

2004. 
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Zde však autor považuje za nutné zdůraznit, že v případě smlouvy 

o konvertibilním úvěru je úvěrující postaven do pozice věřitele a úvěrovaný do pozice 

dlužníka ještě v jednom případě, který se u běžné smlouvy o úvěru nevyskytuje. Úvěrující 

vystupuje jako věřitel v okamžiku, kdy má nabýt podíl na úvěrované společnosti. Právo 

získat podíl na úvěrovaném je jeho majetkovým právem, při jehož uplatnění vystupuje 

jako věřitel. Oproti tomu úvěrovaný vystupuje jako dlužník, který je povinen něco plnit, 

konkrétně tedy učinit nezbytné kroky k tomu, aby mohl úvěrující podíl na společnosti 

získat.  

Typický postup nabytí podílu na společnosti je takový, že valná hromada 

úvěrované společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové 

povinnosti ve smyslu § 219 a násl. ZOK, současně se stávající společníci vzdají svého 

přednostního práva ke zvýšení základního kapitálu (§ 221 ZOK), a vkladovou povinnost 

se souhlasem valné hromady převezme úvěrující (viz pojednání v kapitole 3.1). 

V takovém případě se pozice obou stran opět otáčí, a tedy samotná společnost se stává 

věřitelem, který má pohledávku na splnění vkladové povinnosti proti úvěrujícímu, který 

stojí v pozici dlužníka.  

Z uvedeného vyplývá, že v případě smlouvy o konvertibilním úvěru se úvěrující 

dostává do pozice dlužníka dvakrát. Zaprvé v situaci, kdy se na úvěrujícího obrací 

úvěrovaný s pohledávkou na čerpání peněžních prostředků do sjednané výše. Za druhé 

pak v okamžiku, kdy je úvěrující povinen splnit svou vkladovou povinnost vůči 

společnosti v souvislosti s nabytím podílu.  

Stejně tak se úvěrovaný ocitne dvakrát v pozici věřitele. Nejprve jako oprávněný 

k čerpání úvěru a následně jako věřitel z pohledávky proti vkladové povinnosti 

úvěrujícího. 

Je tedy zřejmé, že v případě smlouvy o úvěru, a zcela vůbec již u smlouvy 

o konvertibilním úvěru, nelze označit jednu ze stran jako věřitele či dlužníka. Postavení 

obou stran závazkového vztahu se mění v průběhu času a na základě dalších právních 

skutečností (čerpání úvěru, vracení úvěru, nabývání podílu na úvěrovaném). Lze tedy 

kvitovat novou terminologii občanského zákoníku a i v případě smlouvy o konvertibilním 

úvěru užívat pro obě strany označení úvěrující a úvěrovaný. 

2.2 Čerpání úvěru 

Občanský zákoník v ustanovení § 2397 stanoví, že úvěrovaný může uplatnit právo na 

poskytnutí peněz ve lhůtě určené ve smlouvě. Ve smlouvě o úvěru je tedy nutné, nebo 
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alespoň pro právní jistotu obou stran vhodné, zabývat se právem na čerpání úvěru a lhůtou 

k uplatnění tohoto práva. 

Vzhledem k tomu, že zákon hovoří o uplatnění práva na čerpání, je zjevné, že 

úvěrovaný musí projevit určitou vůli, aktivně právně jednat, aby mohl peněžní prostředky 

od úvěrujícího získat.45 Takovýmto jednáním je žádost o poskytnutí úvěru.46  

Uplatnění tohoto práva je nejvýznamnější v těch závazkových vztazích, kdy není 

stanovena povinnost čerpat celý úvěr najednou. Jde tedy o takové úvěrové smlouvy, ve 

kterých si strany sjednají možnost čerpání úvěru po částech. Jedná se zejména o smlouvy, 

u kterých je poskytován úvěr pro konkrétní sjednaný účel. Typickým příkladem jsou 

úvěrové smlouvy pro výstavbu nemovitostí. V takovém případě úvěrovaný (stavitel), 

nezná dopředu přesnou částku, jež bude potřebná k dokončení stavby a vychází pouze 

z určitého odhadu. Stavebník tedy obvykle načerpá úvěr s tím, že úvěrující mu ponechá 

možnost v budoucnu požádat o další čerpání úvěru po částech (tranších) a to s ohledem 

na aktuální potřebu.47  

Lhůta k uplatnění práva vymezuje časový rámec, ve kterém je úvěrovaný 

oprávněn uplatnit své právo na čerpání úvěru. Někdy se tato lhůta z hlediska úvěrujícího 

označuje jako závazková lhůta (commitment period).48 

Pro konvertibilní úvěr je ujednání o čerpání úvěru a jeho maximální výši zásadní 

a nemělo by být ve smlouvě opomenuto. Jak již autor vysvětlil výše, úvěrující v případě 

konvertibilního úvěru zpravidla poskytuje prostředky začínající společnosti na dokončení 

jejího inovativního produktu. Strany smlouvy jen těžko mohou odhadnout skutečné 

náklady, které bude třeba vynaložit k dokončení takového produktu. Lze tedy shledat 

jistou paralelu s výše uvedenou výstavbou nemovitosti – i u startupu je dán účel úvěru 

(dokončení technologického produktu) ale odhad celkových potřebných nákladů je velmi 

obtížný. Z toho důvodu je možné, že i smlouva o konvertibilním úvěru umožní, aby 

startup čerpal úvěr s tím, že v budoucnu bude oprávněn čerpat další peněžní prostředky 

za účelem rozvoje svého produktu.  

Je proto vhodné a racionální, aby strany smlouvy o konvertibilním úvěru sjednaly 

možnost postupného čerpání úvěru a určily pouze maximální výši peněžních prostředků, 

 
45 PLÍVA, Stanislav. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní zákoník: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2004. 

Beckova edice komentované zákony, s. 1159: „Povinnost věřitele peněžní prostředky skutečně poskytnout 

je podmíněna tím, že dlužník o ně věřitele požádá.“ 
46 Viz ustanovení § 2397 odst. 1 OZ. Obchodní zákoník ve svém ustanovení § 500 odst. 1 označoval žádost 

jako „uplatnění nároku na poskytnutí peněžních prostředků.“ 
47 Přednáška Karla Dřevínka na semináři bankovní právo ze dne 02. 04. 2020. 
48 ELEK, op. cit. pozn. 38, s 717. 
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které je úvěrovaný oprávněn načerpat. V zájmu ochrany svých práv (resp. svých 

peněžních prostředků) by však měl úvěrující stanovit podmínky, za kterých bude 

oprávněn úvěrující čerpat další prostředky. Strana úvěrující si tak může vymínit určitý 

stupeň dokončení produktu, finanční výsledky společnosti nebo jakoukoliv jinou 

podmínku, kterou musí úvěrovaný splnit aby mohl čerpat další prostředky.  

Současně je nutné přihlédnout k faktu, že jedním z důvodu pro volbu 

(konvertibilního) úvěru jako způsobu financování společnosti je i záměr obou smluvních 

stran odložit nutnost ocenění úvěrované společnosti. Z tohoto důvodu by v případě 

konvertibilního úvěru měla být lhůta pro čerpání úvěru vymezena jak časově (např. roční 

lhůta), ale i konkrétní právní skutečností (obvykle v situaci, kdy třetí osoba poskytne 

startupu podílové financování a jedná se o tzv. kvalifikované investiční kolo, jak je 

vymezeno v kapitole 3.4).  

V případě, že po čerpání úvěru poskytne třetí osoba startupu peněžní prostředky 

formou podílového financování (jak bylo popsáno výše), nemá již obvykle úvěrující 

zájem na dalším poskytování úvěru. Je tomu tak proto, že úvěrovaný má zajištěn nový 

zdroj peněžních prostředků a současně díky podílovému financování došlo k ocenění 

samotné úvěrované společnosti. Podílovým financováním je tedy vyřešena ona odložená 

nutnost ocenění úvěrované společnosti a úvěrující si obvykle bude přát současně s novým 

investorem nabýt podíl na společnosti pomocí přeměny (konverze) poskytnutého úvěru. 

Je tomu tak z prostého důvodu – úsudek úvěrujícího se ukázal správným a úvěrovaná 

společnost je zřejmě dobrou investicí.  

Lze tedy shrnout, že sjednání maximální výše čerpání a lhůty pro uplatnění práva 

na čerpání úvěru jsou podstatnou složkou smlouvy o konvertibilním úvěru. Samotná lhůta 

pak může být určena nejen časovým okamžikem, ale i jinou právní skutečností, kterou 

bude typicky podílové financování startupu třetí osobou.  

2.3 Úrok 

Úrok představuje úplatu za poskytnutí peněžních prostředků.49 Z pohledu ekonomického 

lze tedy chápat úrok jako zisk, který dostává úvěrující za poskytnutí úvěru. Právní pojetí 

pak vymezuje úrok jako příslušenství pohledávky.50 Lze shrnout, že úrok je věcí, která 

vzniká díky existenci samotného úvěru, je na něm závislá a tvoří prospěch úvěrujícího.  

 
49 ŠVESTKA, Jiří. In: DVOŘÁK, Jan, FIALA Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1498. 
50 Viz § 513 OZ: Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 

uplatněním. 
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Samotnou výši úroků nejsou povinny strany ve smlouvě sjednat, upravuje je sám 

zákon v obecné části závazkového práva, konkrétně v § 1802 a násl. Ten pro případy, kdy 

si strany neujednají výši úroků, odkazuje na užití úroků dle jiného právního předpisu. 

Takový právní předpis dosud v právním řádu není. K určení úroků nelze aplikovat 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Toto nařízení pouze určuje výši úroků z prodlení, které 

mají sankční charakter v případě nesplnění povinnosti dlužníka, tj. neuhrazení dluhu 

řádně a včas. 

Jak autor uvedl výše, v současném právním řádu České republiky chybí právní 

předpis upravující výši úroku.51 Proto se subsidiárně užije pravidlo uvedené ve větě druhé 

§ 1802, podle kterého platí dlužník obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují 

banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy. Toto zdánlivě 

jednoduché pravidlo přináší dvě zásadní otázky: Co se rozumí bydlištěm dlužníka? Co je 

obvyklá výše úroků z bankovních úvěrů? 

Co se týká samotného bydliště dlužníka, nelze jej omezit pouze na obec, kde má 

dlužník bydliště. Je tomu tak z důvodu, že v dané obci se např. vůbec nemusí banka 

vyskytovat a neexistoval by tedy zákonem předvídaný „odrazový můstek“ pro určení 

výše úroků. Dále je možné, aby si v tuzemsku sjednala smlouvu o úvěru zahraniční osoba 

a v takovém případě by měly být použity sazby zahraniční banky. To odporuje 

teleologickému výkladu daného ustanovení. Účelem a smyslem dané úpravy je, aby na 

dlužníky dopadala taková výše úvěru, která je typická v místní a časové souvislosti 

uzavření úvěru. Bydlištěm dlužníka se tedy pro účely stanovení výše úroků rozumí území 

celé České republiky.52 Otázka obvyklosti má být posuzovaná z hlediska četnosti užití, 

neboli jakou výši úroků vyžadují banky nejčastěji. Je však nutné uvést, že situace, kdy si 

strany nesjednají výši úroků a ponechají ji subsidiární zákonné úpravě, není obvyklá. Obě 

strany smlouvy mají zájem na přesném vyčíslení úroků k nastolení právní jistoty 

a předejití budoucích sporů. Stejně tak je tomu i v případě konvertibilního úvěru.  

Ve smlouvě o konvertibilním úvěru je však značně posílena pozice úvěrujícího při 

sjednávání výše úroků a může snadno dojít ke sjednání úroku vyššího, než je obvykle 

požadován bankami, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je skutečnost, že úvěrovaná 

společnost nemá k dispozici široké spektrum zdrojů financování a úvěrující tedy má lepší 

 
51 Tento nedostatek podtrhuje i krátké vyjádření v důvodové zprávě k občanskému zákoníku: „Obecná 

úprava úroků v našem právu citelně chybí“. Viz důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, s. 445. 
52 Dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2007, sp. zn. 29 Odo 1214/2005. 
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vyjednávací podmínky. Druhým důvodem je legitimní očekávání obou stran, že úvěr 

nebude splacen, ale namísto splacení získá úvěrující podíl na úvěrovaném. Při konverzi 

úvěru dojde prakticky k započtení pohledávky úvěrujícího ze smlouvy o konvertibilním 

úvěru proti pohledávce úvěrovaného z vkladové povinnosti. V takové situaci je 

úvěrovaný ochotnější přistoupit na vyšší úrok, protože si je vědom, že s vysokou 

pravděpodobností nebude povinen tento úrok splatit, tedy alespoň ne peněžními 

prostředky. Splatí je podílem na sobě samém, což se z hlediska nutnosti financování jeví 

jako výhodná nabídka. Výše sjednaných úroků tak prakticky zvyšuje podíl, který 

úvěrující může nabýt.  

Výše sjednaného úroku ve smlouvě o konvertibilním úvěru tedy může leckdy 

překonat úrok sjednaný v rámci běžné smlouvy o úvěru. Důvodem takové vyšší úrokové 

sazby je nedostatek nabídky peněžních prostředků pro úvěrovaného, tím způsobená 

silnější vyjednávací pozice úvěrujícího a v poslední řadě určité očekávání úvěrovaného 

startupu, že k faktickému splacení úvěru nedojde.  

2.4 Účel 

Smluvní strany jsou oprávněny sjednat účel, na jaký je úvěrovaný oprávněn užít 

poskytnuté peněžité prostředky.53 V kontextu konvertibilního úvěru jako nástroje 

financování rychle se rozvíjející technologické společnosti se přímo vybízí konkrétně 

vymezit účel úvěru. Úvěrující má eminentní zájem na tom, aby úvěrovaný startup využil 

finanční prostředky pouze k rozvoji svého podnikání. V případě, že úvěrovaný tuto 

povinnost nesplní, právní řád zakotvuje soukromoprávní i veřejnoprávní důsledky 

porušení takové povinnosti.  

Primární následek užití úvěru na jiné, než sjednané účely, je vznik práva 

úvěrujícího odstoupit od smlouvy, jak stanoví § 2400 OZ. V takovém případě má 

úvěrující právo na vrácení dosud poskytnutých prostředků a to včetně úroků. 

Odstoupením od smlouvy se pak ruší závazek ex tunc.54 Veřejnoprávním následkem 

nedodržení sjednaného účelu úvěru může být naplnění skutkové podstaty úvěrového 

podvodu.55 Podle názoru autora této práce nic nebrání tomu, aby si smluvní strany 

sjednaly nad rámec zákona i smluvní pokutu za porušení sjednaného účelu úvěru. 

 
53 Srov. MAREK, Karel. Smlouva o úvěru. Bulletin advokacie, 2005, č. 11-12, s. 30: „Podle zásady 

účelovosti by měly být úvěrové prostředky použity pouze k určitým účelům, ke kterým byly poskytnuty, 

ovšem jen jeli to dohodnuto ve smlouvě.“ 
54 Viz ustanovení § 2005 OZ. 
55 Ve smyslu ustanovení § 211 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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Smluvní pokuta je ve smyslu § 2048 OZ sankcí za porušení sjednané smluvní povinnosti. 

Ve smyslu dotčeného ustanovení je nepochybně povinností i užití poskytnutého úvěru 

výhradně ke sjednanému účelu. Výše smluvní pokuty by však měla být přiměřená vůči 

výši poskytnutých peněžních prostředků.56 

Ujednání o účelu úvěru není nezbytnou náležitostí smlouvy o konvertibilním 

úvěru. Jeho sjednání však nutí úvěrovanou společnost důsledně využívat poskytnuté 

peněžní prostředky pouze pro rozvoj vlastního podnikání a to pod hrozbou zákonných 

sankcí (odstoupení od smlouvy, trestný čin úvěrového podvodu) i případných smluvních 

sankcí (smluvní pokuta). 

2.5 Splacení úvěru nebo nabytí podílu? 

Podstatou smlouvy o úvěru je dočasné poskytnutí peněžních prostředků a jejich následné 

vrácení společně s úroky. V případě smlouvy o konvertibilním úvěru však v okamžiku, 

kdy má dojít ke splacení úvěru, získává úvěrující další, vedle stojící subjektivní právo – 

právo k nabytí podílu na úvěrovaném.  

Oba nároky (na vrácení prostředků a k nabytí podílu) se vzájemně vylučují, tedy 

není možné uplatnit oba současně. Úvěrující si vždy musí vybrat pouze jeden z těchto 

nároků; opačné ujednání by odporovalo smyslu smlouvy o konvertibilním úvěru. 

Co se týká obecného práva na splacení úvěru, lze u smlouvy o konvertibilním 

úvěru očekávat dvě základní odlišnosti od zákonného dispozitivního pravidla dle § 2399 

OZ. V prvé řadě je pro právní jistotu obou smluvních stran nutné, aby byla stranami 

dohodnuta doba vrácení peněžních prostředků a tím vyloučeno pravidlo uvedené v § 2399 

odst. 1 věta druhá OZ, podle kterého činí lhůta pro vrácení poskytnutých prostředku jeden 

měsíc od výzvy k vrácení. Jak již autor uvedl výše, vrácení peněžních prostředků může 

být určeno časovým ohraničením i jinou právní skutečností, například investicí třetí osoby 

(blíže kapitola 3.4 této práce). Dále lze očekávat, že strany smlouvy vyloučí vracení úvěru 

ve splátkách. Postupné splácení úvěru totiž snižuje potenciální výši podílu, který může 

úvěrující nabýt. Úvěrující bude mít vždy zájem na tom, aby splatná částka (tedy součet 

poskytnutých peněžních prostředků a úroku) byla ke dni splatnosti úvěru co nejvyšší – 

čím vyšší totiž bude dlužná částka, tím vyšší podíl je oprávněn úvěrující nabýt.  

Lze shrnout, že při sjednávání podmínek úvěru v rámci smlouvy o konvertibilním 

úvěru by obě smluvní strany měly zvážit jednotlivá, výše rozebraná, ujednání. Doba 

čerpání úvěru by měla být ohraničena nejen časově, ale i právní skutečností, kterou může 

 
56 Nepřiměřenou smluvní pokutu soud na návrh dlužníka snížit, viz ustanovení § 2051 OZ. 
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být dosažení určitého stupně vývoje nové technologie nebo vstup dalšího investora 

(v rámci podílového financování). Úvěrovaný startup si musí být vědom toho, že v rámci 

konvertibilního úvěru bude ze strany úvěrujícího vyžadována vyšší úroková sazba, než je 

obvyklá tržní úroková sazba nabízena bankami.57 Je tomu tak proto, že startup obvykle 

nemá možnost získat financování od tradiční instituce (za tržní úrok) a proto si úvěrující 

může diktovat přísnější podmínky. Současně však startup může na takový vyšší úrok 

přistoupit, protože obě strany alespoň předpokládají, že ke splacení nikde nedojde 

a poskytnuté peněžní prostředky včetně úroku budou konvertovány na podíl na 

úvěrovaném. Obvyklé bude také ujednání, které zaváže úvěrovaného využít peněžní 

prostředky výhradně ke sjednanému účelu, kterým je typicky rozvoj vlastního podnikání. 

Tento účel může být utvrzen sjednáním smluvní pokuty. Dále lze očekávat že úvěrující 

si vymíní zákaz postupného splácení úvěru ve splátkách – tímto splácením by úvěrovaný 

startup mohl sám snižovat výši podílu, kterou investor nabude.  

O druhém nároku úvěrujícího, tedy možnosti nabytí podílu na úvěrovaném, 

pojednává další část této práce.  

3 Nabytí podílu na úvěrovaném 

Smlouva o konvertibilním úvěru poskytuje úvěrujícímu vedle obecného práva na vrácení 

peněžních prostředků právo nabýt podíl na úvěrovaném za podmínek ve smlouvě 

sjednaných. Je tedy zřejmé, že strany smlouvy konvertibilního úvěru již při jejím uzavření 

předpokládají eventualitu toho, že poskytnuté peněžní prostředky nebudou úvěrujícímu 

vráceny a závazek ze smlouvy o konvertibilním úvěru tak zanikne jiným způsobem. Lze 

proto současně hovořit o konvertibilním úvěru jako o investičním nástroji, nikoliv pouze 

nástroji úvěrovém.  

V případě konvertibilního úvěru shledává autor této práce tři možné způsoby, 

jakými může být ujednána možnost uplatnění práva k nabytí podílu na úvěrovaném: 

1. k nabytí podílu dojde na základě rozhodnutí úvěrujícího, 

2. k nabytí podílu dojde na základě rozhodnutí úvěrovaného, 

3. strany sjednají povinné nabytí podílu úvěrujícím při existenci určité právní 

skutečnosti.  

  

 
57 MAVERICKS advokáti s.r.o., pozn. 35: „Úrok se zpravidla pohybuje v rozmezí 5 až 10 % ročně.“ 
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Autor níže podrobně rozebírá tři výše popsané eventuality nabytí podílu na úvěrovaném. 

Nejprve je však nutné se zabývat samotnou povahou právního titulu k nabytí podílu na 

úvěrovaném. 

3.1 Právní titul k nabytí podílu na úvěrovaném 

Možnost volby úvěrujícího o nabytí podílu na úvěrovaném lze chápat jako určitou obdobu 

práva opce. Úvěrující se může rozhodnout, zda bude vyžadovat splacení úvěru, nebo 

uplatní své právo k nabytí podílu na úvěrovaném.  

Právní teorie definuje kupní opční smlouvu (call opci) jako „smlouvu mezi 

kupujícím a prodávajícím, na základě které má kupující právo koupit podkladové aktivum 

(bazickou hodnotu) v den splatnosti (expirační doba) nebo později v den splatnosti za 

stanovenou realizační cenu a prodávající je povinen toto podkladové aktivum za stejných 

podmínek prodat, pokud kupující své právo uplatní“.58 Z toho vyplývá, že k uplatnění 

opce musí existovat právní titul. Aby tedy mohl úvěrující řádně uplatnit své právo 

k nabytí podílu, musí samotná smlouva o konvertibilním úvěru stanovit subjektivní právo 

úvěrujícího k nabytí podílu na úvěrované společnosti a určitý (opční) mechanismus. 

V případě, že by smlouva o konvertibilním úvěru neobsahovala výslovně právo 

úvěrujícího k nabytí podílu na úvěrovaném, ale například jen pouhý závazek úvěrovaného 

zahájit v den splatnosti úvěru jednání o nabytí podílu, byla by podstatně snížena právní 

jistota úvěrujícího, že skutečně podíl nabude. Pro posílení právního postavení úvěrujícího 

k nabytí podílu na úvěrovaném lze podle názoru autora této práce využít institut dohody 

o výkonu hlasovacích práv.  

Nejprve je nutné zdůraznit, že úvěrující v případě smlouvy o konvertibilním úvěru 

nabývá podíl na úvěrované společnosti typicky na základě zvýšení základního kapitálu 

společnosti. O zvýšení základního kapitálu úvěrované společnosti však nemůže úvěrující 

sám rozhodnout. Takové rozhodnutí musí učinit valná hromada úvěrované společnosti 

a současně musí valná hromada společnosti (resp. všichni její společníci, viz níže) udělit 

souhlas s převzetím vkladové povinnosti třetí osobou (úvěrujícím). Úvěrující se tedy 

v době uzavření smlouvy o konvertibilním úvěru musí spoléhat na to, že společníci 

úvěrované společnosti při uplatnění jeho práva k nabytí podílu dodrží svůj závazek a 

budou jednat v souladu se sjednaným opčním mechanismem, tedy učiní rozhodnutí o 

 
58 KOTÁSEK, Josef. In: KOTÁSEK, Josef, PIHERA, Vlastimil, POKORNÁ, Jarmila a kol. Kurs 

obchodního práva – Právo cenných papírů. 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 374. 
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zvýšení základního společnosti tak, aby mohl úvěrující převzít vkladovou povinnost a tím 

podíl na společnosti nabýt.  

Úvěrující však může svou pozici posílit tím, že součástí smlouvy o konvertibilním 

úvěru bude dohoda všech společníků o výkonu hlasovacích práv. Takové ujednání by 

mělo obsahovat závazek všech společníků hlasovat na valné hromadě společnosti tak, aby 

bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 219 a násl. ZOK 

a umožněno převzetí vkladové povinnosti úvěrujícímu.59 Závazek všech společníků 

v rámci smlouvy o konvertibilním úvěru hlasovat stejným způsobem na valné hromadě 

společnosti je dohodou, v níž se se zaváže více osob hlasovat shodným způsobem, jedná 

se tedy o společnou dohodu o výkonu hlasovacích práv.60  

V případě smlouvy o konvertibilním úvěru lze pro posílení právního postavení 

úvěrujícího sjednat závazek všech společníků úvěrované společnosti hlasovat shodným 

způsobem tak, aby mohl úvěrující nabýt podíl na úvěrované společnosti, pokud se 

rozhodne toto své právo uplatnit. Z toho důvodu je podle názoru autora této práce vhodné, 

aby stranou smlouvy o konvertibilním úvěru byli vedle samotné společnosti i všichni její 

společníci, kteří se závaží k výkonu hlasovacích práv sjednaným způsobem.  

Na druhou stranu je však nutné upozornit, že posílení právního postavení 

úvěrujícího se může ukázat v případě soudního sporu jako poměrně slabé. Vymahatelnost 

dohody o výkonu hlasovacích práv je totiž problematická, zejména s ohledem na nedávné 

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.61 V něm se soud vymezil vůči ujednání akcionářské 

dohody, kterým se společníci zavázali zajistit koordinaci jimi nominovaných osob do 

statutárního orgánu společnosti v případě finančních potížích společnosti. Soud označil 

takové smluvní ujednání za neplatné pro rozpor se zákazem udělování pokynů do 

obchodního vedení. Toto rozhodnutí vzbudilo obavy o tom, jak budou soudy obecně 

přistupovat k ujednáním v rámci akcionářských dohod. Současně je potřeba uvést, že se 

proti tomuto rozsudku silně vymezili Bohumil Havel a další autoři, když výslovně uvedli: 

„Analyzované rozhodnutí soudu ve své paušální rovině představuje podle našeho názoru 

jeden z nejzásadnějších negativních zásahů do fungování českého ekvitního 

 
59 Takové ujednání lze považovat za dohodu o výkonu hlasovacích práv, která není obecně zakázána. 

Dokonce sám zákon její uzavření v určitých případech předpokládá, viz § 78 odst. 2 písm. i) ZOK v rámci 

úpravy podnikatelských seskupení. 
60 DĚDIČ, Jan. Dohody o výkonu hlasovacích práv. Obchodní právo, 1997, č. 4. 
61 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 1. 2019, sp. zn. 14 Cmo 23/2018. 
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a transakčního trhu od počátku nového tisíciletí.“62 Autor této diplomové práce má však 

za to, že dohoda o výkonu hlasovacích práv, na základě které se společníci zaváží 

k takovému jednání, které vede ke zvýšení základního kapitálu společnosti není zásahem 

do obchodního vedení dotčené společnosti. I přesto je ale vhodné mít na paměti výše 

předložený postoj Vrchního soudu, který může ovlivnit budoucí soudní praxi v otázce 

dohod o výkonu hlasovacích práv. 

Z rozhodovací praxe soudů je dále vhodné uvést i rozhodnutí Nejvyššího soudu, 

podle nějž v určitých případech může být výkon hlasovacích práv v rozporu s uzavřenou 

smlouvu nemravný, a tudíž být důvodem neplatnosti usnesení valné hromady.63 Toto 

rozhodnutí naopak dává určitou naději úvěrujícímu, že v případě, kdy by společníci 

úvěrované společnosti hlasovali na valné hromadě společnosti v rozporu se závazek dle 

smlouvy o konvertibilním úvěru, může být takové usnesení valné hromady shledáno jako 

neplatné. 

Vzhledem k výše uvedeným problematickým aspektům je proto nesplnění 

závazku hlasovat na valné hromadě sjednaným způsobem obvykle zajištěno smluvní 

pokutou.64 Takový postup lze doporučit i v případě smlouvy o konvertibilním úvěru, jak 

autor popisuje v následující kapitole této práce. 

3.2 Nesplnění výzvy ke konverzi podílu 

V případě uplatnění nároku k nabytí podílu pochopitelně vyvstává otázka, jaké právní 

nástroje má v rukou úvěrující v případě, že by společníci úvěrovaného startupu svou 

povinnost ke zvýšení základního kapitálu nesplnili. Jinými slovy, co může úvěrující 

učinit, pokud společníci nesplní svou povinnost vyplývající z dohody o výkonu 

hlasovacích práv?  

V prvé řadě se úvěrujícímu nabízí žaloba na nahrazení prohlášení vůle. V případě 

úspěchu ve věci vydá soud rozhodnutí nahrazující prohlášení vůle ve smyslu § 161 odst. 

3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ). Právní mocí takového 

rozhodnutí je vynucena vůle toho, kdo dobrovolně neplnil svou povinnost ke které se 

zavázal a na kom tedy tuto povinnost je nutné vynutit náhradním způsobem.65 Tento 

 
62 HAVEL, Bohumil, CSACH, Kristián, LASÁK, Jan. Glosa k (ne)zakázaným ujednáním akcionářských 

dohod v českém soukromém akciovém právu ve světle aktuální judikatury. Právní rozhledy, 2019, č. 17, s. 

596-600. 
63 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 102/2003. 
64 ŠPAČKOVÁ, Michala. Akcionářské dohody o výkonu hlasovacího práva a limity jejich sjednávání. 

Bulletin advokacie, 2019, č. 7-8, s. 47-52. 
65 Srov. HRNČIŘÍK, Vít. In: SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský 

soudní řád. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 685. 
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procesní nástroj je využíván obvykle u smlouvy o smlouvě budoucí jako způsob, kterým 

se může oprávněný ze smlouvy domáhat řádného uzavření budoucí smlouvy. Autor této 

práce má za to, že pokud je ve smlouvě o konvertibilním úvěru obsaženo ujednání 

o výkonu hlasovacích práv, může se úvěrující v případě nesplnění této povinnosti 

hlasovat sjednaným způsobem žalobou obrátit na soud. Soud ve svém rozhodnutí pak 

nahradí projev vůle vyzvané strany. Je potřeba se zabývat otázkou, zda soud může 

nahradit projev vůle všech společníků tak, aby došlo ke zvýšení základního kapitálu 

úvěrované společnosti. 

Argument pro vyhovění takové žalobě na nahrazení projevu vůle lze shledat 

v tom, že právní řád obdobnou situaci předvídá u akciové společnosti, konkrétně v úpravě 

povinného veřejného návrhu smlouvy na koupi účastnických cenných papírů ve smyslu 

§ 327 a násl. ZOK. Tato úprava reflektuje situaci, kdy společnost rozhodne o vyřazení 

svých akcií z obchodování na regulovaném trhu. Pak musí taková společnost vlastníkům 

účastnických cenných papírů předložit nabídku odkupu jejich akcií. Pokud společnost 

tuto povinnost nesplní, vzniká oprávněnému vlastníkovi účastnických cenných papírů 

právo navrhnout společnosti uzavření smlouvy o koupi účastnických cenných papírů za 

přiměřené protiplnění a společnosti vzniká povinnost takový návrh přijmout.66 Pokud 

společnost návrh nepřijme, může se společník domáhat uzavření smlouvy u soudu. Tímto 

právem domáhat se uzavření smlouvy je myšlena právě žaloba na vydání rozsudku na 

nahrazení prohlášení vůle ve smyslu výše uvedeného § 161 odst. 3 OSŘ.  

Autor této práce má za to, že pokud zákonodárce umožňuje v úpravě akciové 

společnosti, aby soud nahradil projev vůle, kterým je uzavřena smlouva o převodu podílu 

(akcií), lze na základě § 10 odst. 1 občanského zákoníku obdobně postupovat i v případě 

smlouvy o konvertibilním úvěru a soud svým rozhodnutím může nahradit projev vůle 

společníků úvěrované společnosti, na základě kterého má podíl nabýt úvěrující.  

Druhý argument pro vyhovění žalobě na nahrazení projevu vůle lze shledat 

v rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 7. 2019, sp. zn. 8 Cmo 89/2019, podle 

kterého: „Nemá-li žalovaný jako společník žalobkyně právním předpisem, smlouvou či 

deliktním jednáním založenou povinnost hlasovat určitým způsobem, pak žaloba na 

nahrazení projevu jeho vůle nemůže být úspěšná.“ Argumentem a contrario lze dovodit 

názor Vrchního soudu, že v případě existence smluvní povinnosti hlasovat určitým 

způsobem, může soud v případě nečinnosti společníka nahradit projev vůle dotčeného 

 
66 Viz § 329 odst. 1 ZOK. 



 

25 

 

 

společníka a „hlasovat místo něj“ na základě žaloby na nahrazení projevu vůle dle § 163 

OSŘ. 

Na druhou stranu je nutné uvést, že takové rozhodnutí soudu o nahrazení projevu 

vůle by bylo velice extenzivní. Jednak z toho důvodu, že by rozhodnutím soudu byl 

nahrazen projev vůle několika osob najednou (všech společníků úvěrované společnosti) 

a současně by tímto nahrazením projevu vůle došlo k zásahu do postavení samotné 

úvěrované společnosti. Byl by totiž zvýšen základní kapitál této úvěrované společnosti. 

Nahrazení takového projevu vůle, kterým bude výrazně zasaženo do vnitřních poměrů 

společnosti, tj. další samostatné osoby v právu, je podstatným zásahem do právního 

postavení společnosti. Otázka, která zde vyvstává tedy zní, zda lze žalobou na nahrazení 

projevu vůle ve smyslu § 163 OSŘ nahradit rozhodnutí valné hromady společnosti? Autor 

předložil argumenty pro dovolenost takového rozhodnutí i jisté obavy o extenzitě 

takového rozhodnutí. Lze předpokládat, že soudy se obecně nebudou příliš přiklánět 

k podstatným zásahům do postavení právnické osoby. Nahrazení projevu vůle všech 

společníků je tedy pouze krajním řešením, ke kterému se soudní praxe může uchýlit pouze 

ve výjimečných případech. Je však možné, že judikatura zaujme k této otázce jiný postoj.  

Vhodnější nástroj k posílení práva úvěrujícího se tak jeví zajišťovací institut ve 

formě smluvní pokuty dle § 2048 OZ. V případě, že společníci úvěrované společnosti 

nevyhoví výzvě úvěrujícího a neučiní nezbytné kroky v souladu s dohodou o výkonu 

hlasovacích práv, poruší svou smluvní povinnost a za toto porušení budou povinni uhradit 

úvěrující smluvní pokutu ve sjednané výši. Autor této práce předpokládá, že smluvní 

pokuta může být sjednána až ve výši poskytnutého úvěru. Pokud je úvěrovaná společnost 

úspěšná ve svém podnikání, má úvěrující podstatný zájem na nabytí podílu na této 

společnosti. Úvěrujícím poskytnutý úvěr, který se konvertuje na podíl, totiž může 

v budoucnu mít násobně vyšší hodnotu. Pokud společníci úvěrované společnosti nesplní 

svůj závazek dle dohody o výkonu hlasovacích práv a neumožní úvěrujícímu nabýt podíl 

na úvěrované společnosti, je zřejmě odůvodnitelné zajistit takové porušení povinnosti 

smluvní pokutou ve výši poskytnutého úvěru. Úvěrující tak má jistotu, že v případě 

porušení dohody o výkonu hlasovacích práv společníky mu úvěrovaná společnost jednak 

bude povinna vrátit jím poskytnuté peněžní prostředky (včetně úroků) a dále samotní 

společníci budou povinni poskytnout úvěrujícímu stejnou částku jako smluvní pokutu. 

Fakticky má tedy úvěrující jistotu, že i v případě nesplnění smluvní povinnosti společníků 

úvěrované společnosti obdrží dvojnásobek jím poskytnutého peněžitého plnění. 
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Poslední možností ochrany práv úvěrujícího v případě, že nedojde k nabytí podílu 

na úvěrované společnosti je žaloba na náhradu újmy. Ustanovení § 2913 OZ upravuje 

povinnost k náhradě újmy při porušení smluvní povinnosti, a tudíž dopadá i na případy 

porušení smluvní povinnosti z dohody o výkonu hlasovacích práv. Uplatnění takového 

nároku si lze představit v situaci, kdy úvěrující z objektivních důvodů nemůže uplatnit 

jiné způsoby ochrany svých práv – např. v situaci, kdy úvěrovaná společnost zanikla. 

V případech, kdy není možné splnit povinnost z dohody o výkonu hlasovacích práv (tedy 

např. zvýšit základní kapitál zaniklé společnosti) se úvěrující může domáhat náhrady 

jemu vzniklé škody ve smyslu § 2913. Vzhledem k tomu že odpovědnost za porušení 

smluvní povinnosti je konstruována v zákoně jako objektivní, nebude soud v případném 

sporu zkoumat zavinění společníků. Podstatné tedy bude pouze to, že společníci nesplnili 

svůj závazek z dohody o výkonu hlasovacích práv.  

3.3 Nabytí podílu na základě rozhodnutí úvěrovaného 

Stejně jako je možné sjednat, že rozhodnutí o nabytí podílu je na úvěrujícím, mohou se 

strany ve smlouvě dohodnout, že rozhodnutí o tom, zda bude úvěr splacen či dojde ke 

konverzi úvěru na podíl, přísluší úvěrovanému. V praxi však lze očekávat, že takové 

ujednání bude spíše výjimečné. Úvěrující vystupuje při uzavření smlouvy 

o konvertibilním úvěru jako silnější strana, jelikož disponuje volnými peněžními 

prostředky, jejichž deficit naopak pociťuje úvěrovaný startup. Vzhledem k tomu autor 

nepředpokládá, že by úvěrující právo uplatnit opci přenechal úvěrovanému. Navíc 

rozhodnutí o nabytí podílu je natolik zásadní pro úvěrujícího (musí zhodnotit výhodnost 

takového nabytí podílu, porovnat vlastní potřebu likvidity peněžních prostředků apod.), 

že nelze rozumně očekávat přepuštění tohoto rozhodnutí do rukou úvěrovaného.  

3.4 Povinné nabytí podílu úvěrujícím  

Strany smlouvy o konvertibilním úvěru se také mohou dohodnout, že úvěrující povinně 

nabude podíl na úvěrovaném. V takovém případě už však lze jen stěží hovořit o úvěru, 

protože není naplněna jeho základní podstata, tedy vrácení peněžních prostředků. 

V případě povinného nabytí podílu lze hovořit spíše o podílovém způsobu financování 

než dluhovém, kdy strany pouze předem neznají výši podílu, který investor získá. Výše 

nabývaného podílu pak bude určena na základě ocenění společnosti vstupem nového 

investora (k tomu viz kapitola 4 o způsobech určení výše nabývaného podílu).  

Je však potřeba poznamenat, že ve smlouvě o konvertibilním úvěru strany typicky 

sjednávají, že při vzniku určité právní skutečnosti je úvěrující povinen nabýt podíl na 
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úvěrovaném. Takové právní skutečnosti označujeme jako spouštěče (triggers).67 V praxi 

je typickým příkladem spouštěče tzv. kvalifikované financování.68 Vymezení 

kvalifikované financování závisí vždy na ujednání smluvních stran konvertibilního úvěru. 

Obecně lze popsat kvalifikované financování jako poskytnutí finančních prostředků 

osobou odlišnou od stran smlouvy o konvertibilním úvěru ve výši, kterou strany považují 

za podstatnou (kvalifikovanou).69 Účel definice kvalifikovaného financování je zřejmý – 

úvěrujícímu je potvrzeno, že jím úvěrovaný subjekt je i v očích další osoby vnímán jako 

investičně atraktivní subjekt. Vzhledem k tomu nemá úvěrující žádný důvod požadovat 

vrácení vlastních prostředků, naopak lze očekávat jejich další zhodnocení. Z tohoto 

důvodu je stranami sjednáno, že při kvalifikovaném financování bude vždy konvertován 

úvěr úvěrujícího na podíl, tedy dojde ke změně jeho postavení z věřitele na společníka.  

3.5 Započtení pohledávek  

K nabytí podílu úvěrujícího na úvěrované společnosti dochází typicky na základě 

institutu zvýšení základního kapitálu, kdy úvěrující převezme vkladovou povinnost. Jde 

tedy o situaci, kdy má úvěrující proti společnosti pohledávku na splacení poskytnutých 

peněžních prostředků (včetně sjednaného úroku) a současně má sama úvěrovaná 

společnost pohledávku proti úvěrujícímu z titulu převzaté vkladové povinnosti.  

Záměrem úvěrujícího a úvěrované společnosti není vrácení poskytnutých 

peněžních prostředků, ale jejich konverze na podíl úvěrované společnosti. Současně nemá 

úvěrující zájem poskytnout úvěrované společnosti peněžitý vklad, protože již společnosti 

poskytl peněžní prostředky pomocí úvěru. Vůlí stran tedy je, aby závazek ze smlouvy o 

úvěru zanikl a současně aby úvěrující nabyl podíl na úvěrované společnosti. Ke splnění 

takové vůle stran je nutné, aby uvedené pohledávky úvěrujícího i společnosti byly ve 

stejné výši. Tím je dána možnost jejich vzájemného plného započtení. K naplnění tohoto 

účelu je tedy nutné, aby emisní kurs v případě převzetí vkladové povinnosti úvěrujícím 

zcela odpovídal výši poskytnutých peněžních prostředků včetně sjednaného úroku ke dni 

převzetí vkladové povinnosti.  

 
67 SCHULMAN, Zach. CONVERTIBLE DEBT – QUALIFIED FINANCING TRIGGERS [online]. 2016 

[cit. 05.04.2021]. Dostupné z: https://ithacavc.com/2016/02/12/convertible-debt-qualified-financing-

triggers/. 
68 Seminář startupy a venture kapitálové investice vedený Tomášem Ditrychem dne 14. 04. 2020.  
69 Tak například veřejně dostupný návrh smlouvy o konvertibilním úvěru vydaný společností 

PERSONALIS, INC, stanovil jako situaci, kdy jedna nebo více třetích osob nabude podíl na úvěrované 

společnosti PERSONALS, INC v hodnotě alespoň 10 milionů USD. V takovém případě podle článku 2 

písm. a) dojde k automatické konverzi poskytnutého úvěru na podíl v úvěrované společnosti. Smlouva je 

dostupná z: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1527753/000095012319004415/filename13.htm. 
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K samotné možnosti započtení pohledávek je nutné, aby v první řadě úvěrující 

uplatnil svůj nárok k nabytí podílu na úvěrovaném (jak bylo pojednáno výše). Ke splnění 

tohoto nároku přijme valná hromada společnosti, v souladu s dohodou o výkonu 

hlasovacích práv, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové 

povinnosti ve smyslu § 219 ZOK. Na zasedání valné hromady se pak musí všichni 

stávající společníci vzdát svého přednostního práva k převzetí vkladové povinnosti ve 

smyslu § 221 ZOK a současně udělit souhlas k převzetí vkladové povinnosti úvěrujícím. 

Takový souhlas s převzetím vkladové povinnosti je rozhodnutím, kterým je zasaženo do 

práv všech společníků (v důsledku existence nového společníka se stávajícím 

společníkům sníží výše jejich podílů a tím i výše jejich podílu na zisku).70 Na valné 

hromadě by tedy souhlas s převzetím vkladové povinnosti úvěrujícím měli vyslovit 

všichni společníci společnosti. Na základě takto popsaného usnesení valné hromady 

převezme úvěrující vkladovou povinnost ve výši určené valnou hromadou, přičemž 

emisní kurs této vkladové povinnosti by měl zcela odpovídat výši poskytnutých 

peněžních prostředků včetně úroku ke dni převzetí vkladové povinnosti.  

Následně je úvěrující jako nově přistoupivší společník oprávněn se společností 

uzavřít dohodu o započtení své pohledávky za společností proti pohledávce společnosti 

z převzetí vkladové povinnosti dle § 224 odst. 3 ZOK.71 Tímto započtením dojde 

k úplnému splnění vzájemných pohledávek a současně bude zcela naplněna vůle stran 

smlouvy o konvertibilním úvěru, tedy úvěrující nabude podíl na úvěrované společnosti 

výměnou za jím dříve poskytnutý úvěr. 

4 Určení výše nabývaného podílu 

V případě, že úvěrující uplatní své právo k nabytí podílu na úvěrované společnosti, 

vyvstává podstatná otázka: jakým způsobem bude určena výše takto nabývaného podílu? 

Existují v zásadě tři metody výpočtu nabývaného podílu.72 Určení konkrétní metody, 

 
70 K souhlasu všech společníků o převzetí vkladové povinnosti třetí osobou shodně HAVEL, Bohumil. In: 

ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních 

korporacích. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2020, s. 557.: „Dovozujeme, že rozhodnutí valné 

hromady o souhlasu podle § 222 odst. 1, 2 jsou rozhodnutími, která zasahují do práva všech společníků, 

protože dochází k možnému rozmělňování společnické struktury, či naopak, ke koncentrování účasti v rukou 

jednoho společníka, a proto by měli souhlasit všichni společníci.“ 
71 Taková dohoda musí být v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK vyhotovena v písemné podobě a 

musí být schválená valnou hromadou. 
72 Srov. CHAPLINSKY, Susan J., BECKER, Joseph M. Convertible Notes: A Form of Early-Stage 

Financing [online]. Darden Case No. UVA-F-1925. 2020 [cit. 01.04.2021]. Dostupné z: 

https://ssrn.com/abstract=3682592. Shodně WORONOFF, Michael., ROSEN, Jonathan. Effective vs. 

Nominal Valuations in Venture Capital Investing [online]. NYU Journal of Law and Business, No. 2, s. 

199. 2005 [cit. 01.04.2021]. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=803124. 
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kterou si strany sjednají ve smlouvě o konvertibilním úvěru by mělo být předmětem 

vyjednávání, protože každá z metod má rozdílné dopady na výši podílu úvěrujícího (a tím 

i úvěrovaného).  

Před samotným vysvětlením jednotlivých metod, kterými lze určit výši 

nabývaného podílu pro úvěrujícího je nutné pojednat o dvou ustanoveních, která jsou 

naprosto klíčová pro smlouvu o konvertibilním úvěru. Jedná se o institut slevy z ceny 

nabývaného podílu a institut limitace ocenění jmění společnosti. Obě tato ujednání jsou 

shodná v tom, že poskytují úvěrujícímu zvláštní odměnu za to, že na sebe vzal zvýšené 

riziko brzké investice do začínající společnosti a současně podstatným způsobem 

ovlivňují celkovou výši jím nabývaného podílu. 

4.1 Sleva z ceny nabývaného podílu 

Úvěrující při poskytnutí finančních prostředků začínající společnosti bez existujícího 

produktu a zákaznického portfolia na sebe bere vysoké riziko. Pravděpodobnost ztráty 

všech poskytnutých prostředků je enormní (blíže kapitola 1.1. této práce). Racionální 

zdůvodnění tohoto rizika je možnost mnohonásobného zhodnocení poskytnutých 

prostředků. Ve smlouvě o konvertibilním úvěru se však navíc obvykle vyskytuje 

ustanovení, které má za cíl zlepšit pozici úvěrujícího a které dále kompenzuje jeho riziko. 

Takovým ujednáním je sleva z ceny nabývaného podílu. Samotná sleva spočívá v tom, 

že v okamžiku konverze poskytnutého úvěru na podíl na úvěrované společnosti nabývá 

úvěrující tento podíl za nižší cenu, než za kterou by jej mohla nabýt třetí osoba.73 Takové 

ujednání poskytuje úvěrujícímu zvýšenou motivaci k podstoupení investičního rizika, 

protože v případě konverze může získat podíl na lukrativní společnosti za sníženou cenu.  

Sleva lze rozumět snížení určité ceny. V případě konvertibilního úvěru pak slevou 

z ceny nabývaného podílu rozumíme slevu oproti ceně, kterou za nabývaný podíl musí 

uhradit třetí osoba – nový investor. Pokud tedy nový investor za podíl na společnosti 

o velikosti 10 % zaplatil 100.000 Kč a úvěrující si ve smlouvě o konvertibilním úvěru 

vyjednal slevu ve výši 20 %, je úvěrující oprávněn nabýt podíl ve výši 10 % pouze za 

částku 80.000 Kč (navíc úvěrující tuto částku neplatí, je započtena proti poskytnutému 

úvěru, viz pojednání výše).  

 
73 HOROTAN, A. Convertible Debt with Discount Sacrifices the Upside for Early-Stage Investors [online]. 

The Journal of Private Equity 15, no. 2, s. 25. 2012. [cit. 18.03.2021]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/43503707. 
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Zde je nutné zdůraznit, že samotná sleva je v praxi jednodušeji realizovatelná 

u akciových společností, jejichž formu typicky nabývají startupy v anglosaském 

prostředí. V takovém případě se při investici do společnosti určí cena za jednu akcii, 

kterou musí investor zaplatit. Tato cena se následně sníží o poskytnutou slevu. Výsledkem 

je cena, za kterou je úvěrující oprávněn nabýt jednu akcii úvěrované společnosti.74 

V České republice však startupy typicky vystupují ve formě společností s ručením 

omezeným. Tím pádem investor nesjednává cenu za jednu akcii, ale cenu za velikost 

podílu, který na společnosti nabývá (vyjádřený procentem či zlomkem). Výpočet slevy 

pro úvěrujícího je pak složitější, protože neexistuje cena za „jeden podíl“.  

Autor této práce má za to, že řešení, které je nejbližší anglosaskému stylu, je určení 

ceny, za kterou nabývá investor 1 Kč na základním kapitálu úvěrované společnosti.75 Tato 

cena za jednu korunu základního kapitálu je následně snížena o sjednanou slevu. Tuto 

sníženou cenu je pak úvěrující povinen zaplatit za každou nabývanou jednu korunu 

základního kapitálu úvěrované společnosti. Fakticky však úvěrující kupní cenu platit 

nebude (nedojde k přesunu peněžních prostředků), neboť tato snížená kupní cena totiž 

bude započtena proti poskytnutému úvěru.  

Vzorec, kterým bude vypočtena výše podílu úvěrujícího na základě konverze 

úvěru, lze vyjádřit následovně:  

𝑉ýš𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑘𝑦𝑡𝑛𝑢𝑡ý𝑐ℎ 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘ů

(𝐶𝑒𝑛𝑎, 𝑘𝑡𝑒𝑟𝑜𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑡í 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑧𝑎 1 𝐾č 𝑛𝑎 𝑍𝐾) ∗ (1 − 𝑣ýš𝑒 𝑠𝑙𝑒𝑣𝑦)
 

Z uvedeného vzorce úvěrující zjistí, kolik korun na základním kapitálu úvěrované 

společnosti je oprávněn nabýt na základě konverze (resp. jak velké množství akcií 

úvěrované společnosti je oprávněn upsat v případě akciové společnosti).  

Je nutné si uvědomit, že díky institutu slevy z kupní ceny má úvěr poskytnutý 

úvěrujícím vyšší kupní sílu, než by měla stejná částka poskytnutá investorem. Vyšší kupní 

silou rozumíme situaci, kdy je úvěrující oprávněn za jím poskytnuté prostředky pořídit 

větší množství určitého aktiva (v tomto případě podíl na obchodní korporaci) než je 

oprávněna třetí osoba, která nedisponuje žádnou slevou. Jinými slovy, kupní síla 

úvěrujícího vyjadřuje, kolik korun na základním kapitálu společnosti může nabýt 

 
74 COYLE, J. F., GREEN, J. The SAFE, the KISS, and the Note: A Survey of Startup Seed Financing 

Contracts [online]. 103 Minnesota Law Review Headnotes 42, UNC Legal Studies Research Paper, s. 104. 

2018 [cit. 18.03.2021]. Dostupné z:: https://ssrn.com/abstract=3230352.  
75 Vzhledem k tomu, že podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho 

vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, viz § 133 ZOK. 
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úvěrující oproti třetí osobě, která nedisponuje slevou. Matematicky lze kupní sílu 

úvěrujícího v případě slevy vyjádřit takto:  

𝐾𝑢𝑝𝑛í 𝑠í𝑙𝑎 ú𝑣ě𝑟𝑢𝑗í𝑐íℎ𝑜 =
1

1 − 𝑠𝑙𝑒𝑣𝑎
 

Z rovnice vyplývá, že pokud například úvěrující v rámci smlouvy 

o konvertibilním úvěru sjedná slevu z nabývané ceny ve výši 30 %, činí jeho kupní síla 

přibližně 1,428. To znamená, že pokud třetí osoba může nabýt jednu korunu základního 

společnosti úvěrované společnosti za cenu X, je úvěrující oprávněn za stejnou částku X 

nabýt 1,428 korun na základním kapitálu společnosti.  

Tato kupní síla úvěrujícího je velmi důležitým ukazatelem při procentuální 

metodě konverze (viz kapitola 4.6 této práce) a současně je nutné ji určit pro účely 

vymezení vzájemného vztahu slevy z kupní ceny a limitace hodnoty společnosti. 

Podle průzkumu advokátní kanceláře Fenwick & West LLP obsahovalo v roce 2011 

83 % ze zkoumaných smluv o konvertibilním úvěru ujednání o slevě z nabývané ceny. 

V předešlém roce se pak takové ujednání vyskytovalo u 67 % všech uzavřených smluv.76  

Současně uvedený výzkum zkoumal i otázku výše poskytnuté slevy a v obou 

sledovaných letech dospěl ke stejnému závěru – průměrná výše sjednané slevy činila 20 

%. Obdobný průzkum provedla i společnost Equidam v roce 2016 na vzorku několika 

stovek smluv o konvertibilním úvěru a dospěla k závěru, že průměrná výše sjednané slevy 

činí 32,59 %.77 Z uvedeného lze shrnout, že ujednání o slevě z nabývané ceny v případě 

konverze je obvyklé u většiny smluv o konvertibilním úvěru a samotná výše slevy se 

pohybuje v rozmezí nižších desítek procent.  

4.2 Limitace ocenění jmění společnosti 

Dalším obvyklým ujednáním, které má zásadní dopad na konečnou výši podílu 

úvěrujícího, je limitace ocenění jmění úvěrované společnosti (valuation cap), někdy též 

označována jako valuační strop.78 Principem valuačního stropu je dohoda smluvních stran 

o tom, z jaké maximální částky bude vypočten podíl, který nabývá úvěrující. Toto 

ujednání slouží zejména pro ty situace, kdy se hodnota úvěrovaná společnost 

 
76Fenwick & West LLP. [online]. 2012 [cit. 14.03.2021]. Dostupné z: 

https://assets.fenwick.com/legacy/FenwickDocuments/2011_Seed_Survey_Report.pdf. 
77 Equidam. Average discount rate for a convertible note. [online]. 2016 [cit. 14.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.equidam.com/discount-rate-for-a-convertible-note/. 
78 COYLE, J. F., GREEN, J (2018), cit. 33, s. 104.  
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mnohonásobně zvýší oproti předpokladům stran smlouvy o konvertibilním úvěru v době 

jejího uzavření. V takovém případě by nabývaný podíl úvěrujícího mohl být pouze velmi 

malý vzhledem k zásadnímu nepoměru mezi jím poskytnutým úvěrem a oceněním 

společnosti.  

Prakticky tedy valuační strop spočívá v tom, že si strany ujednají, z jaké 

maximální částky bude vypočten podíl úvěrujícího v případě konverze. Tím si nepřímo 

strany sjednávají, jaký minimální podíl úvěrující při konverzi vždy získá.79 Tak například, 

pokud by úvěrující poskytl společnosti úvěr ve výši 100.000 Kč a sjednaný valuační strop 

činil 5.000.000 Kč, má úvěrující jistotu, že při konverzi vždy získá podíl na společnosti 

ve výši alespoň 2 % (jelikož 100.000 Kč odpovídá dvěma procentům z částky 5.000.000 

Kč). Tento podíl úvěrující získá i v případě, že by nový investor ocenil jmění společnosti 

na násobně vyšší hodnotu, než je sjednaný valuační strop. Limitace hodnoty společnosti 

tedy znamená, že úvěrující nabývá (konvertuje) podíl na společnosti buď za ocenění 

společnosti novým investorem, nebo za sjednanou limitní částku, a to vždy podle toho, 

která z těchto hodnot bude nižší.  

Limitace hodnoty společnosti je však v rozporu s jedním z důvodů, proč se strany 

uchylují ke konvertibilnímu úvěru jako způsobu financování startupu namísto podílové 

financování. Jak již autor této diplomové práce uvedl výše, subjekty obvykle zvolí 

financování pomocí smlouvy o konvertibilním úvěru v těch případech, kdy je velice těžké 

určit hodnotu (valuaci) úvěrované společnosti. Avšak ujednání o limitaci hodnoty 

společnosti tento aspekt alespoň částečně popírá, protože strany stanoví hodnotu 

společnosti. Jde však jen o částečné popření, neboť strany smlouvy při sjednání 

valuačního stropu neurčují aktuální cenu společnosti, ale pouze odhadují maximální 

možnou hodnotu společnosti v budoucnu, jak by ji mohl určit budoucí investor. 

Stejně jako v případě slevy z kupní ceny je i v případě valuačního stropu nutné 

zjistit, jakou díky ní má úvěrující kupní sílu. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, kupní 

síla úvěrujícího v poměrech společnosti s ručením omezením znázorňuje, kolik korun na 

základním kapitálu společnosti může úvěrující nabýt oproti třetí osobě, která nedisponuje 

sjednaným institutem valuačního stropu. Matematicky kupní sílu úvěrujícího v případě 

limitace hodnoty společnosti vyjádříme jako:  

 
79 KLEPPMAN, Martin. Valuation caps on convertible notes, explained with graphs [online]. 2010. [cit. 

15.03.2021]. Dostupné z: https://martin.kleppmann.com/2010/05/05/valuation-caps-on-convertible-notes-

explained-with-graphs.html. 
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𝐾𝑢𝑝𝑛í 𝑠í𝑙𝑎 = 𝑣ýš𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑛íℎ𝑜 ú𝑣ě𝑟𝑢 / 
𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎č𝑛í 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝ř𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐í
 

Pokud tedy například úvěrující poskytl úvěr ve výši 1 milion korun, valuační strop 

činí 7 milionů korun a hodnota společnosti před investicí je 8 milionů korun, dosazením 

do uvedeného vzorce zjistíme, že kupní síla úvěrujícího je v takovém případě 1,142. To 

znamená, že pokud třetí osoba může nabýt jednu korunu na základním kapitálu úvěrované 

společnosti za cenu X, získá úvěrující za stejnou částku 1,142 korun na základním 

kapitálu společnosti. 

4.3 Vztah slevy z ceny nabývaného podílu a limitace hodnoty společnosti 

Z výše uvedeného je zřejmé, že institut slevy i limitace působí jako zvláštní výhoda či 

odměna pro úvěrujícího za to, že na sebe převzal zvýšené riziko a poskytl začínající 

společnosti financování pro její rozvoj. V rámci samotné smlouvy o konvertibilním úvěru 

je pak obvyklé, že smluvní strany sjednají jak slevu z ceny nabývaného podílu, tak 

limitaci hodnoty společnosti.80 V takovém případě je nutné sledovat vzájemný vztah obou 

ustanovení, resp. do samotné smlouvy doplnit ustanovení o tom, jak na sebe obě ujednání 

působí.  

Absence ujednání o vzájemném vztahu obou institutů by způsobila právní 

nejistotu. Lze si snadno představit situaci, kdy ocenění úvěrované společnosti přesáhne 

sjednaný valuační strop. Má se pak v tomto případě aplikovat jak valuační strop, tak 

i sleva z kupní ceny? Tím by byl úvěrující za své riziko fakticky odměněn dvakrát a svůj 

podíl na společnosti by získal za podmínek výrazně odlišných od nového investora. 

Takový nepoměr nelze považovat za spravedlivý a je pravděpodobné, že nový investor 

(který si je obvykle vědom existence dříve uzavřeného konvertibilního úvěru) by odmítl 

za těchto podmínek poskytnout společnosti svou investici.  

Z tohoto důvodu je tedy vhodné, aby smlouva o konvertibilním úvěru stanovila, 

že v případě konverze se uplatní pouze jeden ze zvýhodňujících institutů, tedy buď pouze 

sleva z ceny nabývaného podílu nebo pouze valuační strop. Určení, které z institutů se 

použije, je také prosté – bude využito takové ujednání, které je pro úvěrujícího 

výhodnější, tedy na základě kterého získá výměnou za svůj úvěr větší podíl na 

společnosti.  

 
80 CHAPLINSKY, Susan J., BECKER, Joseph M. (2020), pozn. 72, s. 4. 
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Právě pro zjištění, které ujednání je v konkrétní situaci výhodnější, je nezbytné 

určení výše kupní síly obou institutů, jak je autor popsal výše. Porovnání kupní síly totiž 

odpovídá na otázku, který z institutů je v daný moment pro úvěrujícího výhodnější. Čím 

vyšší je kupní síla úvěrujícího, tím výhodnější je aplikace dotčeného institutu pro 

úvěrujícího. Kupní síla se zásadně odvíjí od ocenění společnosti v okamžiku konverze 

úvěru. Obecně lze konstatovat, že pokud ocenění společnosti třetí osobou (investorem) je 

nižší než valuační strop, je dána vyšší kupní síla úvěrujícího při aplikaci slevy z nabývané 

ceny. Pokud ocenění výrazněji přesáhne valuační strop, má naopak úvěrující vyšší kupní 

sílu při užití institutu limitace hodnoty společnosti.  

4.4 Metody konverze konvertibilního úvěru 

Jednou z podstatných náležitostí smlouvy o konvertibilním úvěru je ujednání, které 

zakotvuje způsob určení výše podílu, který je úvěrující v případě konverze poskytnutého 

úvěru oprávněn nabýt. Takové ujednání nesmí ve smlouvě chybět, jeho absence by 

způsobila právní nejistotu obou smluvních stran ohledně podílu, který může úvěrující 

získat. Způsob výpočtu výše podílu, který na základě konverze úvěrující nabývá, je vždy 

pevně spojen s oceněním společnosti, které provede nový investor. Autor této práce již 

opakovaně uvedl, že jedním z důvodu využití konvertibilního úvěru jako nástroje 

financování společnosti je právě záměr stran odložit ocenění společnosti do budoucna 

nebo jej přesunout na třetí osobu (typicky takového investora, který se zaměřuje na 

podílové financování a má s oceňováním společností zkušenosti, na rozdíl od 

úvěrujícího). 

Hodnotou společnosti se rozumí ocenění jmění společnosti, tedy určení konkrétní 

částky, za kterou by (v případě vůle stran) bylo možné nabýt stoprocentní podíl na 

společnosti.81 Vzhledem k tomu, že ocenění startupu při poskytnutí investice není 

regulováno právními předpisy (na rozdíl od ocenění jmění společnosti při některých 

přeměnách82), není k ocenění společnosti potřebný znalecký posudek. Určení hodnoty 

společnosti tak vychází zásadně z vlastních metod a postupů investora, kterým je typicky 

investiční fond rizikového kapitálu specializující se na podílové financování startupů (viz 

kapitola 1.3 této práce). Ocenění úvěrovaného společnosti není důležité jen pro nového 

investora, ale i pro úvěrujícího, který na základě smlouvy o konvertibilním úvěru poskytl 

 
81 WORONOFF, Michael., ROSEN, Jonathan (2005), pozn. 72, s. 102.  
82 Např. povinnost ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným při fúzi sloučením ve smyslu 

§ 73 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách.  
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společnosti peněžní prostředky. Ocenění společnosti je výchozím bodem, který zásadně 

ovlivňuje výši podílu, který úvěrující na základě konverze jim poskytnutých prostředků 

získá. 

Existují tři způsoby, jakými bude poskytnutý úvěr konvertován na podíl na 

úvěrované společnosti: předinvestiční metoda, procentuální metoda a metoda 

financování.83 Autor podrobně rozebírá každou z těchto metod v následujících 

kapitolách. Společným znakem všech tří metod konverze je postup, jakým je určena 

velikost podílu úvěrujícího. Jedná se o čtyři následující kroky: 

V první řadě musí úvěrující na základě investiční smlouvy uzavřené mezi 

investorem a úvěrovanou společnosti určit tzv. postinvestiční hodnotu společnosti (post-

money value).84 Jednotlivé metody konverze se pak se liší v tom, zda do postinvestiční 

hodnoty společnosti plně zahrnují investici poskytnutou novým investorem i poskytnutý 

úvěr ve výši jeho kupní síly, nebo tyto zdroje externího financování zahrnují do hodnoty 

společnosti pouze částečně. Odlišné způsoby ocenění vedou k jinému určení hodnoty 

společnosti, což ve svém důsledku způsobí i jinou výši podílu, který je úvěrující oprávněn 

nabýt ze smlouvy o konvertibilním úvěru. Analýze těchto odlišností a jejich dopadu na 

velikost podílu úvěrujícího věnuje autor následující kapitoly této práce. 

Druhým krokem je stanovení předinvestiční hodnoty společnosti (pre-money 

value).85 Předinvestiční hodnotou společnosti rozumíme hodnotu společnosti bez cizích 

zdrojů. Pro její výpočet je tedy nutné od výše určené postinvestiční hodnoty společnosti 

odečíst nově poskytnutou investici a úvěr (ve velikosti jeho kupní síly).86 Výpočet 

předinvestiční hodnoty společnosti lze znázornit následovně: 

 

𝑃ř𝑒𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 = 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 − (ú𝑣ě𝑟 ∗ 𝑘𝑢𝑝𝑛í 𝑠í𝑙𝑎 ú𝑣ě𝑟𝑢𝑗í𝑐íℎ𝑜) 

 

Třetím krokem je výpočet ceny, za kterou úvěrující může nabýt jednu korunu na 

základním kapitálu úvěrované společnosti (v poměrech akciové společnosti případně 

 
83 HARVEY, Chris. The Mutable Laws of VC. [online]. 2020 [cit. 21.03.2021]. Dostupné z: 

https://lawofvc.substack.com/p/9-episode-the-mutable-laws-of-vc. 
84 WORONOFF, Michael., ROSEN, Jonathan (2005), pozn. 72, s. 101. 
85 CHAPLINSKY, Susan J., BECKER, Joseph M. (2020), pozn. 72, s. 5. 
86 Od postinvestiční hodnoty společnosti je vždy nutné odečíst úvěr ve výši jeho skutečné kupní síly. Je 

tomu tak z toho důvodu, že úvěrující nabývá na společnosti podíl odpovídající nikoliv hodnotě úvěru, ale 

hodnotě jeho kupní síly (jak byla popsána v kapitole 4.1 a 4.2 této práce). Po provedení konverze tak 

úvěrující bude disponovat podílem na společnosti odpovídají kupní síle úvěru.  
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cena, za kterou může úvěrující nabýt jednu akcii úvěrované společnosti, viz výše kapitola 

4.1). Cena za jednu korunu na základním kapitálu znázorňuje, jak velká hodnota 

společnosti připadá právě na tuto jednu korunu základního kapitálu společnosti. Z toho 

logicky vyplývá, že kupní cenu jedné koruny základního kapitálu lze zjistit jako podíl 

hodnoty společnosti a celkové výše základního kapitálu společnosti. Pro názornost lze 

výpočet ceny za jednu korunu základního kapitálu vyjádřit následujícím vzorcem:  

𝐾𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 1 𝐾č 𝑍𝐾 =
𝑝ř𝑒𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑣ýš𝑒 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢
 

Z této kupní ceny je následně odvozena i kupní cena za jednu korunu základního 

kapitálu pro úvěrujícího ze smlouvy o konvertibilním úvěru. Jak již uvedl autor dříve, 

cena pro úvěrujícího by měla reflektovat podstoupení zvýšeného rizika úvěrujícího 

v momentě poskytnutí úvěru. Z toho důvodu bude kupní cena pro úvěrujícího nižší, a to 

buď na základě institutu slevy z kupní ceny nebo valuačního stropu, jak byly podrobně 

rozebrány v kapitolách 4.1 a 4.2. 

Čtvrtým a posledním krokem je samotné provedení konverze. Konverzí rozumíme 

určení podílu úvěrujícího, který získá na základě konverze jím poskytnuté úvěrované 

částky (včetně úroků).87 Výši podílu, který nabývá úvěrující v případě konverze, lze 

vyjádřit následujícím vzorcem:  

𝑃𝑜𝑑í𝑙 ú𝑣ě𝑟𝑢𝑗í𝑐íℎ𝑜 𝑛𝑎 𝑍𝐾 =  
𝑣ýš𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑘𝑦𝑡𝑛𝑢𝑡ý𝑐ℎ 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘ů

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 1 𝐾č 𝑛𝑎 𝑍𝐾 𝑝𝑟𝑜 ú𝑣ě𝑟𝑢𝑗í𝑐íℎ𝑜
 

Z výše uvedeného je zřejmé, že proměnným ukazatelem u všech tří metod je 

postinvestiční hodnota společnosti. Jednotlivé metody konverze odlišně upravují právě 

tuto postinvestiční hodnotu a uměle ji snižují či navyšují – důsledkem takové úpravy je 

pak i odlišná výše podílu, který úvěrující nabývá. Lze tedy shrnout, že postinvestiční 

hodnota společnosti je rozhodujícím prvkem pro určení kupní ceny za jednu korunu 

základního kapitálu úvěrované společnosti. Rozdíly, které jednotlivé metody působí, jsou 

zásadní a strany smlouvy o konvertibilním úvěru by měly důsledně uvážit, kterou metodu 

zvolí.  

 
87 CHAPLINSKY, Susan J., BECKER, Joseph M. (2020), pozn. 72, s. 5. 
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4.5 Předinvestiční metoda (pre-money method)  

Předinvestiční metoda konverze spočívá v tom, že investor (typicky fond rizikového 

kapitálu) s úvěrovanou společnosti uzavře investiční smlouvu, ve které výslovně stanoví, 

jaká je podle jeho uvážení hodnota společnosti přímo před poskytnutím investice a to bez 

zohlednění poskytnutých peněžních prostředků na základě smlouvy o konvertibilním 

úvěru.88 Odtud plyne i název celé metody – podíl úvěrujícího je určen zásadně od ocenění 

jmění společnosti bez jakýchkoliv cizích zdrojů. Důsledkem takového určení je, že 

předinvestiční hodnotu společnosti není potřeba nikterak vypočítat (na rozdíl od jiných 

metod, viz níže).  

V případě předinvestiční metody konverze je postinvestiční hodnota společnosti 

součtem ocenění společnosti, investice a úvěru ve velikosti jeho kupní síly.89 Výše 

postinvestiční hodnoty společnosti je v případě této metody nejvyšší, ze všech 

existujících metod. Je tomu tak z toho důvodu, že ke skutečnému ocenění společnosti je 

přičtena jak investice, tak úvěr v hodnotě své kupní síly; dojde tedy k přičtení nejvyšších 

existujících částek. Postinvestiční hodnotu společnosti v případě této metody lze vyjádřit 

následujícím vzorcem:  

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 = 

𝑝ř𝑒𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 + 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 +  𝑘𝑢𝑝𝑛í 𝑠í𝑙𝑎 ú𝑣ě𝑟𝑢 

Při užití předinvestiční metody je cena nabývaného podílu pro úvěrujícího 

nejvyšší ze všech metod. Důsledkem nejvyšší ceny za jednu korunu na základním 

úvěrované společnosti je logicky fakt, že v případě využití předinvestiční metody nabývá 

úvěrující nejnižší možný podíl na úvěrované společnosti oproti metodám jiným. 

Předinvestiční metoda konverze je z tohoto důvodu nejvýhodnější pro stávající 

společníky úvěrované společnosti. Jejich podíly na společnosti jsou sníženy nejmenším 

možným způsobem. Je tomu tak z toho důvodu, že postinvestiční hodnota společnosti 

(tedy první krok v postupu vymezeném v kapitole 4.4) je nejvyšší ze všech zkoumaných 

metod.  

Pro určení konkrétní výše nabývaného podílu je nutné učinit další kroky 

vymezené v kapitole 4.4 této práce. Strany tedy musí z předinvestiční hodnoty 

společnosti zjistit kupní cenu za 1 Kč na základním kapitálu úvěrované společnosti. Tuto 

 
88 BAGLEY, Constance E., DAUCHY, Craig E.. The entrepreneur’s guide to business law. Mason, Ohio: 

South-Western, 2012, s. 442. 
89 Tamtéž. 
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cenu následně sníží o případnou slevu z ceny nabývaného podílu. Posledním krokem je 

pak určení konkrétního podílu úvěrujícího, která je určen jako podíl poskytnutých 

peněžních prostředků a ceny, kterou musí úvěrující zaplatit za 1 Kč na základním kapitálu 

úvěrované společnosti. 

Lze shrnout, že předinvestiční metoda má několik základních rysů. Základem je 

koncept, že předinvestiční hodnotu společnosti není potřeba nijak zjišťovat, stanoví ji sám 

nový investor. Postinvestiční hodnota společnosti je pak součtem ocenění jmění 

společnosti, poskytnuté investice a úvěru ve výši jeho kupní síly. Důsledkem této metody 

je nízká výše podílu, který úvěrující na úvěrovaném nabývá. Naopak pro společníky 

(typicky zakladatele) startupu je tato metoda nejvýhodnější, jelikož jejich podíl po 

konverzi bude nejvyšší oproti zbývajícím metodám. 

4.6 Procentuální metoda (percentage-ownership method) 

Procentuální metoda konverze spočívá v tom, že investor s úvěrovanou společnosti 

uzavře investiční smlouvu, ve které strany výslovně stanoví, jak vysoký podíl bude 

investor vlastnit po poskytnutí své investice.90 Odtud je odvozen i název celé metody, kdy 

investor stanoví, jak velký procentuální podíl na základním kapitálu společnosti chce 

vlastnit.  

Investor tedy, oproti předinvestiční metodě, nemusí (výslovně) ocenit společnost 

před poskytnutím své investice. Postačí, když stanoví, jakou podle něj bude mít 

úvěrovaná společnost hodnotu až poté, co jí poskytne své peněžní prostředky výměnou 

za konkrétní výši podílu na společnosti. Tak například může investiční smlouva mezi 

úvěrovanou společností a investorem stanovit, že investor získá za kupní cenu 2.000.000 

Kč podíl na společnosti ve výši 20 %. Tím strany implicitně sjednají, že postinvestiční 

hodnota úvěrované společnosti činí 10.000.000 Kč.91 Postinvestiční hodnotu úvěrované 

společnosti lze v případě procentuální metody vyjádřit následujícím vzorcem:  

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 = 𝑝ř𝑒𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 + 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 

Je tedy zřejmé, že oproti předinvestiční metodě je v případě procentuální metody 

postinvestiční hodnota společnosti zásadně nižší. Je tomu tak z toho důvodu, že do 

 
90 JARVIS, Alexander. Key convertible note terms that no one undersands and cost you big [online]. 2017. 

[cit. 28.03.2021]. Dostupné z: https://www.alexanderjarvis.com/key-convertible-note-terms-that-no-one-

understands-and-cost-you-big/. 
91 Je tomu tak z toho důvodu, že investor si za poskytnutí své investice ve výši 2.000.000 Kč vymínil podíl 

ve výši 20 %. V takovém případě 100 % odpovídá částce 10.000.000 Kč. 
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postinvestiční hodnoty v tomto případě vůbec není zahrnuta výše poskytnutého úvěru. Při 

určení postinvestiční hodnoty společnosti v případě procentuální metody tedy strany úvěr 

vůbec nezohledňuji, chovají se, jako by vůbec nebyl. 

Od takto určené postinvestiční hodnoty společnosti je následně nutné odečíst 

poskytnutou investici i kupní sílu úvěru, jak autor popsal v kapitole 4.4 této práce. 

Důsledek této operace je takový, že předinvestiční hodnota společnosti je nejnižší ze 

všech tří metod konverze. Výchozí bod (postinvestiční hodnota společnosti) je totiž také 

nejnižší ze všech tří metod. Díky tomu je i cena, kterou úvěrující a investor platí za jednu 

korunu na základním kapitálu úvěrované společnosti nejnižší ze všech zkoumaných 

metod konverze. Lze předpokládat, že o zavedení této metody do smlouvy o 

konvertibilním úvěru bude vždy usilovat úvěrující, kterému zaručí možnost získání 

nejvyššího možného podílu na společnosti.  

Co se týká samotného zjištění výše podílu úvěrujícího v případě procentuální 

metody, je postup zcela shodný s předinvestiční metodou. Nejprve je nutné zjistit cenu za 

jednu korunu na základním kapitálu společnosti, za kterou získává podíl nový investor. 

Tato cena je následně snížena o sjednanou slevu či je snížena díky institutu valuačního 

stropu. Výsledný podíl úvěrujícího je pak vypočten jako podíl poskytnutého úvěru a ceny, 

kterou platí úvěrující za jednu korunu na základním kapitálu úvěrované společnosti.  

Pro úvěrujícího je procentuální metoda v porovnání s ostatními způsoby konverze 

nejvýhodnější. Je tomu tak z toho důvodu, že postinvestiční hodnota společnosti vůbec 

nezahrnuje poskytnutý úvěr. V takovém případě lze hovořit o efektivní postinvestiční 

hodnotě společnosti.92 Efektivita je spatřována v tom, že z takto určené postinvestiční 

hodnoty společnost je vypočtena kupní cena za jednu korunu základního kapitálu, 

i přesto, že smluvní strany vědí, že se nejedná o skutečnou hodnotu společnosti. V právní 

terminologii lze hovořit o fikci postinvestiční hodnoty společnosti.  

4.7 Metoda financování (dollars-invested method) 

Metoda financování stojí na pomezí mezi předinvestiční a procentuální metodou. 

Rozložení podílu jednotlivých společníků na základě této metody je určitým 

kompromisem a z tohoto pohledu ji tedy lze považovat za nejvíce spravedlivou. Metoda 

financování spočívá v tom, že postinvestiční hodnota společnosti je určena jako součet 

 
92 WORONOFF, Michael., ROSEN, Jonathan (2005), pozn. 72, s. 107. 
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předinvestiční hodnoty společnosti, hodnoty investice nového investora a výše 

poskytnutého úvěru:93 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 = 

𝑝ř𝑒𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 + ú𝑣ě𝑟 

Výpočet je tedy velmi podobný jako v případě předinvestiční metody a i zde 

investor musí v investiční smlouvě stanovit, jaká je výše předinvestiční hodnoty 

společnosti. Rozdíl je však v částkách, které se k této předinvestiční hodnotě přičítají 

k určení postinvestiční hodnoty společnosti. Je sice přičtena celá výše poskytnuté 

investice, avšak dochází k přičtení úvěru pouze ve výši, v jaké byl opravdu poskytnut. 

Přičítaná částka je tedy nižší než v případě předinvestiční metody konverze, kdy je do 

postinvestiční hodnoty společnosti zahrnuta kupní síla úvěru. Oproti procentuální metodě 

je však výsledná postinvestiční hodnota vyšší, neboť jsou zde zahrnuty skutečně 

poskytnuté peněžní prostředky na základě smlouvy o konvertibilním úvěru. Tím je určena 

postinvestiční hodnota společnosti, která je součtem hodnoty společnosti před investicí a 

skutečně poskytnutých cizích zdrojů k financování společnosti – odtud plyne i název celé 

metody.  

Postup pro určení výše podílu úvěrujícího je po určení postinvestiční hodnoty 

společnosti shodný jako v předchozích metodách, viz pojednání v o jednotlivých krocích 

v kapitole 4.4. této práce. 

Metoda financování zohledňuje zájmy obou stran smlouvy o konvertibilním 

úvěru. Na jedné straně stanoví vyšší postinvestiční hodnotu než procentuální metoda (ve 

které se fakticky vůbec nezohledňuje poskytnutý úvěr) a přičítá poskytnutý úvěr v jeho 

skutečné výši (tedy ve výši skutečně poskytnutých peněžních prostředku) 

k předinvestiční hodnotě společnosti. Na druhé straně však tato metoda zohledňuje i fakt, 

že díky institutu slevy z kupní ceny nebo valuačního stropu má poskytnutý úvěr pro 

úvěrujícího vyšší kupní sílu; tuto kupní sílu pak metoda zohledňuje při výpočtu 

předinvestiční hodnoty společnosti, viz vzorec pro výpočet předinvestiční hodnoty 

společnosti v kapitole 4.4. 

Ve svém důsledku se jeví investiční metoda jako spravedlivá volba, která 

přiměřeně zachycuje zájmy obou stran a výrazně nezkresluje jejich postavení. Tuto 

 
93 JARVIS, Alexander (2017), pozn. 90.  
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metodu považuje autor této práce jako nejlepší existující způsob konverze poskytnutého 

konvertibilního úvěru. 

4.8 Porovnání jednotlivých metod 

Pro větší přehlednost považuje autor této práce za vhodné provést srovnání výše 

popsaných metod na modelovém příkladu. Toto srovnání umožní lepší pochopení ne 

zcela jednoduché logiky jednotlivých způsobů konverze a zachytí jejich praktický dopad 

na postavení stávajících společníků úvěrované společnosti, úvěrujícího i nového 

investora.94  

Při porovnání autor vychází z údajů, které zveřejnila společnost Fundz, LLC95. 

Průměrná výše poskytnutých peněžních prostředků v USA za rok 2020 na základě 

smlouvy o konvertibilním úvěru činila 2,2 milionu USD, průměrná velikost investice 

činila 15,6 milionů USD a průměrné ocenění úvěrované společnosti při poskytnutí 

investice činilo 23 milionů USD. Dále uvážíme průměrnou výši slevy z kupní ceny 30 %. 

Pro zjednodušení výpočtů autor nepočítá s valuačním stropem. V případě investice na 

základě výše uvedených kritérií by podíly společníků vypadaly v jednotlivých metodách 

konverze následovně:  

 

Tabulka 1: Podíly na úvěrované společnosti za užití jednotlivých metod 

Společník Předinvestiční 

metoda 

Procentuální 

metoda 

Metoda 

financování 

Zakladatelé 37,4 % 32,3 % 35,9 % 

Úvěrující 7,5 % 8,1 % 7,7 % 

Investor 55,1 % 59,6 % 56,4 % 

Zdroj: Vlastní zpracování.96  

 

Uvedené porovnání potvrzuje dříve předložené závěry autora. Konkrétně je 

zřejmé, že pro společníky startupu je nejvýhodnějším způsobem konverze předinvestiční 

metoda, která společníkům zachovává nejvyšší podíl na společnosti, kdy rozdíl oproti 

 
94 Porovnání je inspirováno veřejně dostupnými dokumenty pana Alexandera Jarvise, startupové mentora 

a zakladatele několika úspěšných startupů. Dokumenty a doporučení Alexandra Jarvise jsou volně dostupné 

z: https://www.alexanderjarvis.com/. 
95 Fundz, LLC. Series A, B, C Funding: Averages, Investors, Valuations [online]. [cit. dne 21.03.2021]. 

Dostupné z: https://www.fundz.net/what-is-series-a-funding-series-b-funding-and-more. 
96 Výše podílů byla vypočtena autorem na základě dosazení hodnot zjištěných společností Fundz, LLC do 

vzorců uvedených výše v této práci.  
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nejméně výhodné (procentuální) metodě činí 5,1 %. Oproti tomu pro úvěrujícího 

a investora je procentuální metoda nejvýhodnější způsob konverze. Metoda financování 

se pak jeví jako průměr mezi předinvestiční i procentuální metodou. Vzhledem k tomu 

považuje autor metodu financování jako spravedlivý způsob určení velikosti podílu 

jednotlivých subjektů.  

Ač se mohou jevit odchylky ve výsledných podílech malicherné, je nutné si 

uvědomit v jakých objemech peněz se pohybujeme. Hodnota společnosti na základě 

modelového příkladu se pohybuje (v závislosti na užité metodě konverze) kolem 40 

milionů USD, tedy přibližně 876.000.000 Kč. Pak podíl v pouhé výši 1 % má hodnotu 

téměř devíti milionů korun. Drobné procentuální odchylky tedy mohou mít zásadní dopad 

na finanční postavení jednotlivých subjektů a je nutné jim věnovat náležitou pozornost. 

5 Typická vedlejší ujednání smlouvy o konvertibilním úvěru 

Jádrem smlouvy o konvertibilním úvěru jsou instituty popisované v kapitolách výše, tedy 

ujednání o úvěru a ujednání o konverzi, a s nimi související dílčí ustanovení jako sjednání 

úroku, splatnosti úvěru či sleva z ceny nabývaného podílu. Mimo tyto popisované 

instituty se ve smlouvě o konvertibilním úvěru typicky vyskytují dvě další ustanovení, 

a to likvidační preference (liquidation preference) a ochrana proti ředění podílu (anti-

dilution).  

Tato ustanovení lze považovat za tzv. pravidelné složky právního jednání 

(naturalia negotii),97 které se ve smlouvě o konvertibilním úvěru zpravidla objevují, ale 

jejich absence nemá na samotnou existenci smlouvy podstatný vliv. Společným znakem 

likvidační preference i ochrany proti ředění podílu je, že těmito ustanoveními si úvěrující 

vymiňuje, jaká práva budou spojena s nabývaným podílem na úvěrované společnosti 

v případě realizace konverze. I na těchto ustanoveních smlouvy o konvertibilním úvěru 

lze tedy pozorovat již opakovaně zmíněnou odchylku od zákonné úpravy smlouvy 

o úvěru – strany předpokládají, že ke splacení úvěru vůbec nedojde, ale úvěr bude 

konvertován na podíl v osobě úvěrovaného. Z tohoto důvodu má úvěrující zájem již při 

poskytnutí úvěru pečlivě předvídat a předem upravit své budoucí postavení jako 

společníka úvěrované společnosti. Autor diplomové práce níže rozebírá dvě typická 

ustanovení, která předem upravují práva, která mají být s nabývaným podílem spojena.  

 
97 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 182. 
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5.1 Likvidační preference 

Likvidační preferencí rozumíme právo úvěrujícího získat určitý násobek jím poskytnuté 

investice v případě tzv. likvidační události a to přednostně před ostatními společníky.98 

Nejprve je nutné vymezit likvidační událost. Definici likvidační události nenalezneme 

v žádném právním předpise, její obsah vždy závisí na dohodě smluvních stran. Lze však 

vycházet ze vzorových volně dostupných zdrojů, které vymezují likvidační událost. Tak 

například definice likvidační události dle vzorových podmínek vypracovaných právníky 

americké asociace rizikového kapitálu (dále jako NCAV) zní takto:  

„Jakákoliv fúze či spojení (na základě kterého současní společníci Společnosti 

nedisponují většinou hlasovacích práv v nastupující společnosti), prodej, nájem, převod, 

výhradní licence nebo jiná dispozice s celým majetkem nebo podstatnou části majetku 

Společnosti je považována za likvidační událost, jejímž následkem je povinné vyplacení 

výše popsané likvidační preference.“99 

Je tedy zřejmé, že likvidační událostí není myšlena pouze likvidace společnosti ve 

smyslu § 187 a násl. občanského zákoníku, ale i jakákoliv transakce, kterou dojde 

k podstatné dispozici s majetkem společnosti. Na základě popsaného likvidačního eventu 

vždy společnost získá určitou peněžní částku (ať už jako kupní cenu, licenční odměnu 

nebo likvidační zůstatek), kterou můžeme pro přehlednost označit jako výtěžek.  

Smyslem likvidační preference je jiné, než poměrné (pro rata) rozdělení výtěžku 

mezi společníky společnosti. Pro jiný způsob rozdělení výtěžku je nutné aby ve 

společnosti existovaly podíly se kterými je spojeno právo likvidační preference. 

Likvidační preference pak společníkům zajišťuje jednak přednostní podíl na výtěžku 

a jednak odlišný poměr na tomto výtěžku, než ten odvozený od velikosti podílu 

společníka na společnosti.100 Typicky je podíl na výtěžku vymezen násobkem poskytnuté 

investice.101 Z výše zmíněné vzorové dokumentace NCAV lze odvodit likvidační 

preferenci následovně:  

 
98 MARTIN, John D. Liquidation Preference, Participation Rights, and the Cost of Venture Finance 

[online]. 2011 [cit. 27.03.2021]. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=1914695. 
99 National Venture Capital Association. Sample term sheet for series A preferred stock financing [online]. 

2009. [cit. 27.03.2021]. Dostupné z: https://nvca.org/wp-content/uploads/2019/06/NVCA-Model-Term-

Sheet-1.doc. 
100 Jistou obdobu likvidační preference nalezneme v ustanovení § 549 odst. 2 ZOK, podle kterého mohou 

ve společnosti existovat různé druhy akcií, se kterými je spojen výhodnější podíl na likvidačním zůstatku 

akciové společnosti v případě jejího zrušení. 
101 Obdobně FOŘT, Ferdinand. Startupy a právo II.: Přednostní práva investorů [online]. 2020. [cit. 

27.03.2021]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/startupy-a-pravo-ii-prednostni-prava-

investoru-111284.html. 
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„V případě, že dojde k likvidační události Společnosti, budou peněžní prostředky 

vyplaceny následující způsobem: Přednostně bude vyplacen jednonásobek investice 

poskytnuté společníkem držící podíl druhu A.“  

Likvidační preference je tedy jistou obdobu přednostního práva na likvidačním 

zůstatku, které ZOK spojuje s prioritními akciemi (viz § 278 ZOK). Autor této práce má 

za to, že zákonná úprava nijak nebrání sjednání přednostního práva na likvidačním 

zůstatku i k podílům na společnosti s ručením omezeným a neomezuje toto přednostní 

právo pouze na prioritní akcie.102 Je vhodné se zamýšlet nad tím, zda by podílům, se 

kterými je spojeno právo likvidační preference, mělo být odebráno hlasovací právo, jak 

stanoví zákon u prioritních akcií.103 Autor této práce považuje ujednání o odebrání 

hlasovacího práva v případě sjednání likvidační preference za důvodné a vhodné. Je tomu 

tak proto, že konvertibilní úvěr je svou povahou zejména investičním nástrojem 

a primárním úmyslem úvěrujícího je zhodnotit své prostředky a nikoliv se podílet na 

řízení úvěrované společnosti. Odebrání hlasovacího práva je tak přiměřeným omezením 

práv úvěrujícího, které je kompenzováno přednostním právem na výtěžku. 

Ve smlouvě o konvertibilním úvěru je typické, že si úvěrující poskytnutí úvěru 

podmíní právě tím, že jím nabývaný podíl na základě konverze bude spojen s právem 

likvidační preference. Likvidační preferenci můžeme chápat jako určitou formu ochrany 

úvěrujícího, jelikož dává úvěrujícímu jistotu, že bude mít přednostní právo podílet se na 

případném výtěžku společnosti.  

Poté, co je z výtěžku plně uspokojen společník držící podíl spojený s právem na 

likvidační preferenci, je zbývající část výtěžku rozdělena mezi ostatní společníky 

společnosti. Proto je v souvislosti s likvidační preferencí vždy nutné zkoumat, jakým 

způsobem bude naloženo se zůstatkem výtěžku poté, co dojde k uspokojení úvěrujícího 

na základě likvidační preference (tedy mu například bude vyplacen jednonásobek jím 

poskytnutého úvěru, viz výše). Existují v zásadě dvě možnosti – participující 

a neparticipující likvidační preference.104 

První možností je, že společník vlastnící podíl s právem likvidační preference se 

i po rozdělení zůstatku dále podílí na rozdělení tohoto zůstatku. Takové právo likvidační 

 
102 Ujednání přednostního práva na likvidační zůstatek ve společnosti s ručením omezeným je v souladu se 

zásadou autonomie vůle a nejedná se o ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek ani právo týkající 

se postavení osob (viz § 1 odst. 2 občanského zákoníku). 
103 § 278 odst. 2 ZOK: Není-li ve stanovách určeno jinak, jsou prioritní akcie vydány bez hlasovacího práva. 
104 HARRIS, Timothy J. Modeling the Conversion Decisions of Preferred Stock [online]. Business Lawyer 

(ABA), 2002, s. 587-600 [cit. 04.02.2021].  
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preference označujeme jako participující, protože společník se zúčastní (participuje) i na 

rozdělení zůstatku po využití své likvidační preference. Ujednání o participujícím 

likvidačním zůstatku je pro úvěrujícího velice výhodné – na rozdělení výtěžku se totiž 

podílí dvakrát. Nejprve sám z výtěžku čerpá sjednaný násobek své investice a následně 

mu ze zbývající částky přísluší poměrná část dle výše jeho podílu na společnosti.  

Lze předpokládat, že úvěrovaná společnost nebude příliš ochotna poskytnout 

takové dvojité uspokojení úvěrujícímu, jelikož působí zásadní disproporci mezi podílem 

na výtěžku úvěrujícího a ostatních společníků bez práva participující likvidační 

preference. Pro vyrovnání takového nepoměru mezi společníky lze využít institut 

nepřekročitelného podílu na výtěžku, který znamená, že úvěrující nikdy nemůže 

z výtěžku získat vyšší sumu než sjednanou částku. Tato nepřekročitelná výše je typicky 

vyjádřena jako několikanásobek poskytnuté investice.105 

Úvěrující by si však měl být vědom, že v jeho zájmu není vždy usilovat o co 

nejvyšší participující likvidační preferenci. Nepřiměřeně vysoká preference totiž může 

odradit další investory, kteří si budou vědomi že v případě likvidační události jim 

připadne z výtěžků pouze drobná část zásadně neodpovídající výši jejich nabývaného 

podílu. Vzhledem k tomu, že úvěrující má zájem aby úvěrované společnosti poskytla 

investici i další třetí osoba (s takovou investicí je obvykle spojena konverze poskytnutého 

úvěru), bylo by zavádějící konstatování, že cílem úvěrujícího je v rámci sjednávání 

smlouvy o konvertibilním úvěru usilovat vždy o co nejvyšší participující likvidační 

preferenci. Úvěrující může usilovat u sjednání práva participující likvidační preference, 

ale takové ujednání by nemělo být nepřiměřené, aby i třetím osobám byla ponechána 

možnost se na případném zůstatku v případě likvidační události řádně podílet. 

Naopak neparticipující likvidační preference spočívá v tom, že společník po 

přednostním čerpání podílu na výtěžku se již znovu nepodílí na rozdělení zbývající částky 

z výtěžku. Takové ujednání by mohlo být pro úvěrujícího nevýhodné, pokud by při 

následném poměrném rozdělení výtěžku obdržel vyšší částku než při využití pouhé 

likvidační preference ve výši své investice. Proto lze podle názoru autora této práce 

ustanovení o neparticipující likvidační preferenci spojit s ujednáním, že před 

rozdělováním výtěžku se vždy porovná částka připadající na úvěrujícího v případě využití 

likvidační preference a v případě využití poměrného rozdělní výtěžku dle velikosti podílů 

a bude použit ten způsob rozdělení, který je pro úvěrujícího výhodnější.  

 
105 Srov. FOŘT, Ferdinand (2020), pozn. 101.  
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5.2 Likvidační přebytek 

V souvislosti s likvidační preferencí je vhodné ve smlouvě o konvertibilním úvěru 

předvídat a předem upravit jev zvaný likvidační přebytek (liquidation overhang).106 

Likvidačním přebytkem rozumíme situaci, kdy právo úvěrujícího podílet se na výtěžku 

díky likvidační preferenci je ve skutečnosti vyšší, než byla výše jím poskytnutého úvěru.  

Tento rozdíl (přebytek) je způsoben tím, že ve smlouvě o konvertibilním úvěru je 

typicky ujednána sleva z ceny nabývaného podílu nebo limitace kupní ceny, který dává 

úvěrujícímu vyšší kupní sílu. Vyšší kupní síla znamená, že pokud třetí osoba může nabýt 

jednu korunu na základním kapitálu úvěrované společnosti za cenu X, úvěrující získává 

za stejnou cenu o něco větší počet podíl na základním kapitálu společnosti (podrobně 

k otázce vyšší kupní síly úvěru kapitola 4 této práce). Vzhledem k tomu získává úvěrující 

za jím poskytnuté prostředky větší podíl na společnosti než nový investor. V rámci 

smlouvy o konvertibilním úvěru si pak úvěrující vymínil, aby s takto nabytým podílem 

bylo spojeno právo likvidační preference. Z této logiky vyplývá, že úvěrující se může 

podílet na rozdělení výtěžku vyšší měrou, než odpovídá výši jím skutečně poskytnutého 

úvěru. To ve svém důsledku znamená, že pokud například úvěrující poskytl společnosti 

úvěr ve výši 1.000.000 Kč, za který nabyl podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 

1.500.000 Kč, pak při sjednané jednonásobné likvidační preferenci má právo čerpat 

z výtěžku částku ve výši 1.500.000 Kč.  

Popsaná situace, kdy likvidační preference převyšuje částku, kterou úvěrující 

poskytl společnosti, vytváří nerovnost mezi společníky úvěrované společnosti. Nový 

investor musí poskytnout společnosti vyšší částku, aby se mohl na výtěžku podílet stejnou 

měrou jako úvěrující. Tuto nerovnost by tedy smlouva o konvertibilním úvěru měla 

předvídat a nabídnout způsob jejího řešení. Alexandr Jarvis jako možný způsob tohoto 

řešení uvádí vydání různých druhů akcií pro úvěrujícího a pro nového investora.107 

S akciemi, které nabývá úvěrující je spojeno právo likvidační preference, ale pouze do 

výše skutečně poskytnutých peněžních prostředků na základě smlouvy o konvertibilním 

úvěru. Právo likvidační preference je pak spojeno jen s takovým počtem akcií, jejichž 

souhrnná hodnota odpovídá výši skutečně poskytnutých peněžních prostředků. Takovým 

 
106 Obdobně: Siliconhills Lawyer. The Problem in Everyone’s Capped Convertible Notes [online]. 2015. 

[cit. 27.03.2021]. Dostupné z: https://siliconhillslawyer.com/2015/04/29/capped-convertible-notes-

liquidation-overhang/.  
107 JARVIS, Alexander (2017), pozn. 90.  
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ujednáním je vyloučen likvidační přebytek a tím i případná nerovnost mezi společníky 

úvěrované společnosti.  

Autor této práce má za to, že obdobné řešení lze užít i v případě smlouvy 

o konvertibilním úvěru uzavřené se společností s ručením omezeným. Zákon 

o obchodních korporacích dovoluje existenci různých druhů podílů ve společnosti 

s ručením omezeným.108 Je však nutné, aby různé druhy podílu připouštěla i společenská 

smlouva. Vzhledem k tomu je nutné, aby při konverzi úvěru úvěrujícího na podíl 

v úvěrované společnosti došlo ke změně společenské smlouvy, které jednak připustí 

různé druhy podílů a jednak pregnantně definuje podíl nabývaný úvěrujícím tak, aby měl 

zachován právo likvidační preference, ale současně nedošlo k likvidačnímu přebytku.109  

5.3 Ochrana proti ředění podílu 

Ustanovení o ochraně proti ředění podílu mají za cíl ochránit vlastníka konkrétního podílu 

na společnosti před jeho poměrným snížením (naředěním).110 K takovému naředění 

podílu dojde typicky v okamžiku, kdy na společnosti nabude podíl další společník na 

základě zvýšení základního kapitálu, jehož důsledkem bude snížení velikosti podílů 

stávajících společníků společnosti. Za účelem zamezení těchto důsledků si může úvěrující 

vyjednat v rámci smlouvy o konvertibilním úvěru ochranu proti ředění.111 

Ochrana proti ředění podílu spočívá v ujednání, že úvěrující má po nabytí podílu 

na úvěrované společnosti vždy právo podílet se na dalším zvýšení základního kapitálu 

společnosti tak, aby byla zachována výše jeho podílu na společnosti. V poměrech zákona 

o obchodních korporacích spočívá ujednání o ochraně proti ředění podílu v tom, že 

s podílem, který nabývá úvěrující, bude vždy spojeno přednostní právo k účasti na 

zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu § 220 ZOK. 

Jedná se tedy o kompromis mezi úvěrujícím, který má zájem disponovat podílem 

v určité výši, a potřebou společnosti získat další financování pro rozvoj svého podnikání. 

Je totiž obvyklé, že úvěrující nedisponuje takovou výši peněžních prostředků, které 

společnost vyžaduje, současně však má zájem udržet výši svého podílu na společnosti na 

 
108 Srov. § 135 odst. 1 ZOK. 
109 Ustanovení § 136 ZOK vyžaduje, aby obsah různých druhů podílů určovala společenská smlouva. 
110 WORONOFF, Michael., ROSEN, Jonathan. Understanding Anti-Dilution Provisions in Convertible 

Securities [online]. Fordham Law Review, Vol. 74, s. 101. 2005 [cit. 28.03.2021]. Dostupné z: 

https://ssrn.com/abstract=702581 
111 Toto ustanovení je obvyklým ujednáním ve smlouvě o konvertibilním úvěru i přes ustanovení § 220 

ZOK, podle které mají společníci přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu. Úvěrující si 

může pro zvýšení své právní jistoty ujednat i ochranu proti ředění podílu, čímž je jeho postavení 

zabezpečeno i pro případy, kdy by společenská smlouva společnosti vyloučila přednostní právo společníků 

k účasti na zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 222 ZOK. 
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stávající úrovni. Pro vyrovnání obou zájmů se pak strany smlouvy o konvertibilním úvěru 

mohou dohodnout, že úvěrující má vždy právo účastnit se dalšího zvýšení základního 

kapitálu úvěrované společnosti alespoň v takové výši, aby mu byla zachována stávající 

výše jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Takové ujednání zajistí úvěrujícímu, 

že se jeho podíl na úvěrované společnosti nesníží na zanedbatelnou velikost.  

Na druhé straně si může úvěrovaná společnost ve smlouvě o konvertibilním úvěru 

podmínit tuto ochranu proti ředění ustanovením označovaným „plať, abys s námi mohl 

hrát“ (pay-to-play).112 Takové ujednání znamená, že určitá práva spojená s podílem 

úvěrujícího získaným na základě smlouvy o konvertibilním úvěru, jsou podmíněna účastí 

i na dalších investičních kolech. V případě pay-to-play ustanovení se úvěrující zavazuje, 

že se bude podílet na další investici do společnosti tak, aby si vždy zachoval výši svého 

podílu. Za nesplnění této povinnosti je úvěrujícímu uložena sankce dle smlouvy 

o konvertibilním úvěru. Tou může být ztráta či snížení práva likvidační preference či 

jakékoliv jiná sankce, kterou uznají strany smlouvy za vhodné. Úvěrovaná společnost má 

zájem toto pay-to-play ustanovení prosadit do smlouvy o konvertibilním úvěru ze dvou 

důvodů – jednak motivuje úvěrujícího, aby v zájmu zachování svých práv poskytl 

společnosti další finanční prostředky a jednak rozšiřuje okruh zdrojů úvěrované 

společnosti, ze kterých v budoucnu může čerpat další peněžní prostředky pro rozvoj 

svého podnikání.113  

  

 
112 FOŘT, Ferdinand (2020), pozn. 101. 
113 Fenwick & West LLP. What is a “Pay-to-Play” Financing? [online]. 2020. [cit. 28.03.2021]. Dostupné 

z: https://www.fenwick.com/insights/publications/what-is-a-pay-to-play-financing. 
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Závěr 

Autor v této práci analyzoval smlouvu o konvertibilním úvěru jako způsob dluhového 

financování společnosti založené za účelem podnikání v oblasti moderních technologií, 

obecně nazývané jako startup. Financování pomocí konvertibilního úvěru využívají startupy 

zejména v rané fázi podnikání při vývoji svého produktu.  

Smlouva o konvertibilním úvěru má oproti úpravě smlouvy o úvěru dle občanského 

zákoníku jednu zásadní odchylku. Tato odchylka spočívá v tom, že ve smlouvě 

o konvertibilním úvěru je sjednán i jiný způsobu zániku závazku a to tak, že namísto vrácení 

poskytnutých peněžních prostředků nabude úvěrující podíl na úvěrované společnosti. Autor 

dospěl k závěru, že toto zvláštní ujednání prostupuje celou smlouvu o konvertibilním úvěru 

a ovlivňuje její jednotlivé části. 

Odlišnost smlouvy o konvertibilním úvěru se projevuje již v samotném postavení 

stran, kdy úvěrující vystupuje vůči úvěrované společnosti jako věřitel ve dvou případech. 

Nejprve je věřitelem z pohledávky na vrácení poskytnutých peněžních prostředků, avšak 

dále vystupuje vůči úvěrované společnosti jako věřitel při uplatnění svého práva k nabytí 

podílu na úvěrované společnosti.  

Obecně lze předpokládat, že ve smlouvě o konvertibilním úvěru bude sjednán vyšší 

úrok, než je jeho obvyklá výše v případě podnikatelských úvěrů poskytovaných bankami. Je 

tomu tak ze dvou důvodů. Za prvé, banky obvykle nejsou ochotny poskytnout úvěrované 

společnosti úvěr s ohledem na rizikovost jejího podnikání. Společnost si tak nemůže vybírat 

ze široké nabídky úvěrujících, což způsobuje, že úvěrující si mohou diktovat přísnější 

podmínky úvěru. Za druhé, obě strany smlouvy o konvertibilním úvěru předpokládají, že 

poskytnuté peněžní prostředky nebudou vráceny, ale na místo toho dojde ke konverzi 

peněžních prostředků na podíl úvěrované společnosti. Při vědomí této skutečnosti je 

úvěrovaná společnost obvykle ochotna přistoupit na vyšší úrok, neboť si je vědoma, že jej 

fakticky nebude muset úvěrujícímu uhradit.  

Autor je toho názoru, že uplatnění práva k nabytí podílu na úvěrované společnosti je 

určitou obdobou uplatnění opce. Vzhledem k tomu, že úvěrující bude typicky nabývat podíl 

na základě zvýšení základního kapitálu úvěrované společnosti a převzetím vkladové 

povinnosti, je vhodné, aby měl úvěrující v rukou nástroje, které posílí jeho právní postavení. 

Úvěrující totiž sám nikdy nemůže rozhodnout o tom, že ke zvýšení základního kapitálu 
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úvěrované společnosti dojde. Autor této práce dochází k závěru, že posílení práv úvěrujícího 

lze dosáhnout ujednáním v rámci smlouvy o konvertibilním úvěru, jehož obsahem bude 

dohoda o výkonu hlasovacích práv společníků úvěrované společnosti. V případě, že 

společníci nevykonají na valné hromadě úvěrované společnosti své hlasovací právo tak, aby 

došlo ke zvýšení základního kapitálu úvěrované společnosti, má úvěrující několik možností 

právní obrany. V první řadě lze takové porušení povinnosti zajistit smluvní pokutou, která 

dle autora práce může být sjednána i ve výši poskytnutého úvěru. Vedle toho má úvěrující 

právo na náhradu škody. Autor předkládá názor, že v některých případech by se mohl 

dokonce úvěrující obrátit žalobou na nahrazení projevu vůle na soud. V takovém případě by 

soud mohl nahradit projev vůle společníků tak, aby došlo ke zvýšení základního kapitálu 

úvěrované společnosti v souladu s ujednáním dle smlouvy o konvertibilním úvěru.  

Úvěrující nabývá podíl na úvěrované společnosti na základě převzetí vkladové 

povinnosti. Autor dospívá k tomu názoru, že emisní kurs vkladu úvěrujícího by měl zcela 

odpovídat výši poskytnutého úvěru včetně naběhlého úroku. Díky tomu dojde k úplnému 

započtení pohledávky úvěrujícího ze smlouvy o konvertibilním úvěru a pohledávky 

úvěrované společnosti proti úvěrujícímu z převzaté vkladové povinnosti. Započtením dojde 

k zániku závazku ze smlouvy o konvertibilním úvěru, ke splnění vkladové povinnosti a tím 

současně k naplnění vůle stran, tedy že úvěrující nabude podíl na úvěrované společnosti.  

Pokud úvěrující využije své právo nabýt podíl na úvěrované společnosti, je zcela 

zásadní určit, jak velký podíl má úvěrující na společnosti získat. Výše nabývaného podílu se 

vždy odvíjí od ocenění jmění úvěrované společnosti, které učiní třetí osoba (nový investor) 

v souvislosti s vlastní investicí do startupu. Při určování výše podílu úvěrujícího je nutné 

zohlednit, že úvěrující poskytl společnosti peněžní prostředky v rané fázi jejího podnikání a 

nesl tak vysoké riziko ztráty poskytnutých peněžních prostředků. Z tohoto důvodu má 

úvěrující nárok získat podíl na úvěrované společnosti za výhodnějších podmínek než tento 

nový investor. K tomuto zvýhodnění slouží jednak ujednání o slevě z ceny nabývaného 

podílu, které spočívá v tom, že úvěrující je oprávněn nabýt podíl na úvěrované společnosti s 

určitou, procentuálně vyjádřenou, slevou oproti ceně, kterou za stejný velký podíl musí 

zaplatit třetí osoba. Druhé zvýhodnění úvěrujícího spočívá v ujednání o limitaci ocenění 

jmění úvěrované společnosti.  

Pro oba zvýhodňující instituty, tedy slevu z ceny nabývaného podílu i limitaci 

ocenění jmění, užívá autor v práci pojem „kupní síla úvěru“. Tento pojem vyjadřuje právo 
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úvěrujícího „koupit“ (nabýt) vyšší podíl na úvěrované společnosti, než jaký by za stejné 

množství peněžních prostředků získala třetí osoba.  

Autor analyzoval způsoby určení výše nabývaného podílu a dospěl k tomu, že 

samotný postup určení výše nabývaného podílu obsahuje čtyři dílčí kroky: 

První krokem je určení tzv. postinvestiční hodnoty společnosti. Tato hodnota 

vyjadřuje, jaké je ocenění jmění společnosti po poskytnutí investice tímto novým 

investorem.  

Druhým krokem je zjištění předinvestiční hodnoty společnosti, tedy hodnoty 

společnosti bez jakéhokoliv cizích zdrojů financování.  

Třetím krokem je určení ceny, za kterou je úvěrující oprávněn nabýt jednu akcii na 

úvěrované společnosti (v poměrech akciové společnosti). Vzhledem k tomu, že tato práce je 

zaměřena na financování společností s ručením omezeným, autor dospěl k názoru, že je 

možné třetí krok nahradit určením ceny, za kterou je úvěrující oprávněn nabýt jednu korunu 

na základním kapitálu úvěrované společnosti. 

Čtvrtým krokem je samotná konverze poskytnutého úvěru na podíl na úvěrované 

společnosti. Výše podílu je pak vždy v konkrétním případě zjištěna jako podíl poskytnutých 

peněžních prostředků a ceny za jednu korunu na základním kapitálu úvěrované společnosti.  

 Autor zkoumal tři základní metody konverze podílu. Bylo zjištěno, že aplikace 

jednotlivé metody způsobí vždy jiné určení postinvestiční hodnoty společnosti (krok jedna 

výše). Vzhledem k tomu jsou pak ovlivněny i všechny následující kroky a tím je v důsledku 

dána i jiná výše podílu, který úvěrující nabývá. K jednotlivým zkoumaným metodám uvádí 

autor následující. 

Předinvestiční metoda spočívá v tom, že je vynechán první krok ve výše uvedeném 

systému a sám nový investor určí předinvestiční hodnotu společnosti (z tohoto principu 

plyne i samotný název této metody). Autor dospívá k názoru, že v případě předinvestiční 

metody je postinvestiční hodnota úvěrované společnosti nejvyšší ze všech metod, neboť je 

tvořena součtem nejvyšších možných částek, tedy předinvestiční hodnoty společnosti, 

investice a kupní síly úvěru. Tato metoda je nejvýhodnější pro stávající společníky, naopak 

úvěrující a investor získají nejmenší podíl. 

Procentuální metoda spočívá v tom, že nový investor určí, jak velký podíl hodlá na 

úvěrované společnosti získat (odtud opět plyne název metody). Tím implicitně vyjádří 

i postinvestiční hodnotu společnosti (krok jedna výše). Postinvestiční hodnota společnosti je 
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tak v při aplikaci této metody nejnižší, jelikož vůbec nezahrnuje financování poskytnuté na 

základě smlouvy o konvertibilním úvěru. Jde o nejvýhodnější metodu pro nového investora 

a úvěrujícího.  

Metoda financování spočívá v tom, že postinvestiční hodnota společnosti zahrnuje 

poskytnutou investici a poskytnutý úvěr, avšak pouze v hodnotě skutečně poskytnutých 

peněžních prostředků (nikoliv ve výši kupní síly úvěru). Ve svém důsledku je metoda 

financování jistou rovnováhou mezi předinvestiční a procentuální metodou, jejímž 

výsledkem je dle názoru autora této práce spravedlivé rozložení podílů mezi úvěrujícího 

a společníky úvěrované společnosti. Dílčím výsledkem této práce je tedy konstatování, že 

metoda financování je ze všech zkoumaných metod tím nejvhodnějším způsobem konverze 

poskytnutých peněžních prostředků, jelikož přiměřeně vyrovnává postavení všech 

zúčastněných subjektů po realizaci konverze.  

Na modelovém příkladu pak autor v práci porovnal výše uvedené metody, které 

potvrzují jeho závěry o dopadech jednotlivých metod na postavení úvěrujícího a společníků 

úvěrované společnosti. 

V páté kapitole autor analyzuje likvidační preferenci, jako zvláštní právo spojené 

s podílem, který má úvěrující na společnosti nabýt. Likvidační preference zaručuje 

úvěrujícímu, že v případě smluvně definované likvidační události (nejde jen o likvidaci 

právnické osoby ve smyslu občanského zákoníku, ale i o další události, na základě kterých 

dojde k převodu podstatné části závodu nebo podílů společnosti na třetí osobu) je úvěrující 

přednostně uspokojen z výtěžku takové události.  

Dále autor zkoumal problematiku likvidačního přebytku, jako důsledku vyšší kupní 

síly úvěru. Autor se inspiroval v zahraniční literatuře a navrhl řešení tohoto problému 

v případě společnosti s ručením omezeným vydáním různých druhů podílu, kdy právo 

likvidační preference bude spojeno pouze s podíly, jejichž souhrnná hodnota odpovídá výši 

skutečně poskytnutých peněžních prostředků a nikoliv výši kupní síly úvěru. 

V poslední řadě autor rozebírá institut ochrany proti ředění podílu, která umožňuje 

úvěrujícímu po nabytí podílu na úvěrované společnosti se vždy poměrně účastnit na dalším 

zvýšení základního kapitálu společnosti tak, aby si zachoval výši svého podílu. Současně si 

však může tuto účast úvěrujícího na dalším zvýšení základního kapitálu vymínit jako 

povinnou sama úvěrovaná společnost a v případě, že úvěrující tuto povinnost nesplní, bude 

sankcí pro úvěrujícího ztráta některého z jeho práv, typicky práva na likvidační preferenci.  
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Smlouva o konvertibilním úvěru představuje vhodný způsob financování 

začínajících technologických společností. Při jejím uzavření by však obě smluvní strany 

měly důsledně zvážit její jednotlivá ujednání, která mohou zejména v okamžiku konverze 

poskytnutých peněžních prostředků zásadně ovlivnit konečně postavení smluvních stran. 
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Úvěr jako nástroj financování společnosti s ručením omezeným založené 

za účelem podnikání v oblasti moderních technologií 

Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá konvertibilním úvěrem, jako jedním z nástrojů 

dluhového financování společnosti s ručením omezeným založené za účelem podnikání 

v oblasti moderních technologiích, v praxi označované jako startup.  

Smlouva o konvertibilním úvěru je specifická tím, že úvěrujícímu zakládá vedle 

obvyklého nároku na vrácení poskytnutých peněžních prostředků také nárok na nabytí 

podílu na úvěrované společnosti. Cílem práce je analýza jednotlivých částí smlouvy o 

konvertibilním úvěru, zkoumání jejich vzájemných vztahů a dopad na právní postavení 

úvěrujícího i úvěrované společnosti. Při psaní práce čerpal autor zejména ze zahraničních 

publikací, které se tématu věnují.  

Ve své práci autor nejprve vymezuje společnosti založené za účelem podnikání 

v oblasti moderních technologií a způsoby jejich financování. Následně se podrobně 

zabývá dluhovým způsobem financování, tedy smlouvou o konvertibilním úvěru a jejími 

jednotlivými částmi. V první řadě byla zkoumána úvěrová složka smlouvy, zejména 

v otázce věřitelsko-dlužnického vztahu obou smluvních stran. Dále autor zkoumá výši 

úroku v případě konvertibilního úvěru a splatnost takového úvěru. V následující kapitole 

je pojednáno o nabytí podílu na úvěrované společnosti. Autor se zabývá otázkou, jakými 

způsoby lze posílit právní postavení úvěrujícího pro případ nabytí podílu na úvěrované 

společnosti. Z toho důvodu se autor zabývá dohodou o výkonu hlasovacích práv a její 

vymahatelnosti včetně žaloby na nahrazení projevu vůle. Ve čtvrté kapitole práce autor 

analyzuje způsoby nabytí podílu na úvěrované společnosti. Autor vymezuje institut slevy 

z ceny nabývané podílu a limitace ocenění jmění úvěrované společnosti jako aspekty, 

které podstatně ovlivňují výši podílu, který úvěrující získá na úvěrované společnosti. 

Následuje pojednání o čtyřech fázích vedoucích k určení konečné výše podílu, který 

úvěrující nabývá. V této kapitole také autor analyzuje tři obvyklé metody, které slouží 

pro konkrétní výpočet nabývané podílu. Tyto metody jsou vzájemně porovnány na 

modelovém příkladu. V závěru práce jsou zkoumána tři ujednání, která se obvykle 

vyskytují ve smlouvě o konvertibilním úvěru, tedy likvidační preference, likvidační 

přebytek a ochrana proti ředění podílu.  
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Loan as an instrument of funding of limited liability company formed 

for the purpose of business in modern technologies 

Abstract 

This thesis deals with convertible loan, as one of the tools of debt financing of a limited 

liability company established for the purpose of business in the field of modern 

technologies, usually referred to as a startup.  

The specific of the convertible loan agreement is in the fact that in addition to the 

usual right to a refund of the provided loan, the lender also has the right to acquire a share 

in the company provided by the loan (the startup). The aim of the work is to analyze the 

individual parts of the convertible loan agreement and evaluate their mutual relations and 

the impact on the legal status of the lender and the startup. When writing this work, the 

author carried out his research mostly from foreign publications that focus on convertible 

loans and startup financing.  

In his work, the author first defines the companies established for the purpose of 

business in the field of modern technologies and the methods of their financing. 

Subsequently, the thesis in detail focuses on the debt method of financing, i.e., the 

convertible loan agreement and its individual parts. In the first place, the credit component 

of the convertible loan agreement was examined, with regards to the issue of the creditor-

debtor relationship between the parties. Furthermore, the author describes the interest 

amount in the case of a convertible loan and the maturity of such loan. The following 

chapter analyzes the acquisition of a share in the company. The author evaluates the 

possible ways in which the legal position of the lender may be strengthened in the event 

of the acquisition of a share in the company. For this reason, the author describes voting 

agreement and its enforcement, including an action to replace the expression of will. 

In the fourth chapter, the author analyzes the ways of acquiring a share in the 

company. The author defines the term of a discount and valuation cap as aspects that 

significantly affect the amount of the acquired share. This is followed by analyzing four 

stages leading to the determination of the final amount of the acquired share. In this 

chapter, the author also examines three common methods that are used for a specific 

calculation of the acquired share. These methods are compared with each other on a model 

example. At the end of the thesis, three standard convertible loan arrangements are 

described, i.e., liquidation preference, liquidation hangover and anti-dilution provision. 
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